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IL /V V I S A G :
SADECE SOLA KARŞI BİR PRO
TESTO HAREKETİ DEĞİL; BİZZAT MİLLET İDEOLOJİK
YAPISININ iLiMLEŞMESi VE HAREKETLENMESİDİR J
korkunçu üe sarsılmışdır.
Millet hayatına girebilen, çeşitli yan
II.z. Osman zamanındaki Yahudi ve
lış siyasi, iktisadi, askerî, içtimai ve ahlâki
düşünce şekilleri, değişik sûretlerde yaşa çekten Tevrat ve İncilin emirlerine saygı İran ideolojisini İslâma ithal teşebbüsü, asır
yan gayr-ı millî ideolojilerin muvaffakiyeti ile tâbî oldukları çok müstesna devirlerde larca süren İslâm-Bâtmî kavgasının esasını
;
Yahudiler ve Hristiyanların hayatları ide teşkil etti.
ni baykuşça ilan ediyor.
Yahudiliğin kontrolü altındaki Beytü’lModa nezâket kaideleri, günlük haya ale yakın olmuşdur. Ancak Tevrat ve in
tın bütün şekilleri sür’atle yabancılaşıyor. cilin keyiflerince yorumlanması ve menfî Hikme ve İhvânü’s-Safâ gibi teşebbüslerin
Bu, yabancı ideolojilerin, hareket model kültürlerin Yahudi ve Hristiyan ideolojisin faaliyeti, Yahudi-İran kültürünü İslâma sok
leri şeklinde içimizde yaşamasıdır. Ve bağ ni doldurması, yahudilik ve hristiyanlığı be ma teşebbüsleri, Bâtınî fitnesinin İslâm âle
lı oldukları haksız ideolojinin zaferinin şeriyetin yol kesicisi hâline getirmişdir. mini isyan ve ihtilâllerle sarsmasına sebep
Ahlâkî tereddileri ve uğradıkları musibet olmuşdur.
işaretidir.
Selçuklulardan itibaren zamanımıza ka
Siyası İktisadî, İçtimaî nizam deneme ler, sağ ideolojinin tahrifinden sonra, aşa dar vuku’
bulan isyan, ihtilâl ve huzursuz
ğılık
yaşayışlarının
esası
olmuşdur.
Yahu
sinin acı neticesi, gayr-i millî ideolojileri
lukların
temelinde
yine, İslâm düşmam ide
dilik
ve
Hristiyanlık,
bu
haldeır
sonra,
men
nin zaferinin şartı olmuşdur.
oiojilerin İslâmî yıkma gayretlerini görme
Hülasa; cemiyetteki her hâdise, mil li ideolojilerin kaynağı olmakta devam ede- lidir.
let ızdırabram feryadı ve acı çığlığı hâline cekdir.
Şeyh Bedreudin, Simâvr nin i&yanmı ve
İdeolojilerin karışmasının doğurduğu
gelmişdir. Bu hal, millî yapanın zarûrî
sonra
İran tarafından tahrik edilen isyan
tereddiyi
başka
bir
örnekte
inceleyelim:
mahsûlü olan ideolojinin, hayattan uzaklan
lan
hatırlayalım.
Yeni-çeri ocağının, bir
Roma,
ilk
yükseliş
devirlerinden
son
masa ve gâsıp ideolojilerin tasallutundan
müddet
sonra;
devlet-millet
aleyhine bir si
ra,
terredînin
eşiğine
gelmişdi.
İlk
devir
doğmaktadır
lâh gibi kullanıldığını unutmayalım .
lerin
mazbut
yaşayışlı
Roma
cemiyeti
ye
Hayatın her noktasında görünen mü rini, senenin büyük bir kısmım en kaba eğ
Osnıanlı imparatorluğunun mağlûbiyet
cadelenin muharriki olan ideolojisi; bir lence mahallerinde geçiren, sefih, ahlak
lerini
takîb eden devrede. Batının, ilerleme
başka ideoloji tarafından kısmen veya ta sız ve mütereddi bir cemiyet almışdı. Fa
mamen tasfiye edilir. Zirâ; İdeolojinin zilet hisleri zayıflamış, Komaya vücut ve modeli olarak telkin edildiğine şâhid olu
ruz. Hristiyan ve Yahudi mütefekkirler bu
düşmanı, ideolojidir,
ren fikirler alay mevzuu hâlini almışdı.
nu,
mâhirâne bir şekilde yapabildiler. Bü
İdeoloji, kâinat ve hayat hakkında bir
Zira, Romanın Yunanistan ve Mısır’ı tün İslâhat teşebbüslerinin dejenere edil
değerlendirmeye dayanır. Ve ideoloji, bu istilâsından
sonra, Yahudi, Yunan ve İran
değerlendirişin mutlak doğruluğuna ina menşeli ideolojiler Roma ideolojisi ile mesi ve akabinde büyük askerî ve siyasî
mağ-lûbiyetlerimiz bunu gösterir.
nır. Ne kadar ideoloji varsa, o kadar fark çarpışmaya
başlamıştı. Yunan, Mısır
İslâm; Avrupa menşeli nizam, aksiyon
lı temel-değer vardır Ve her ideoloji, te ve İranın ahlâksızlık nümûneleri Romada
vfe
anlayış
şekilleri ile birleşmeğe zorlandı
meli olan değerin, mutlak hak oluşun» taklit edilir olmuşdu.
Ve
bu
zorlamış
kendini, mağlubiyetler şek
iman eder.
IIomosexuaUteniu menşei ve kuvvete linde ortaya çıkardı.
Bütün bunlardan başka, ideoloji ya in tapmanın merkezi İran, şüphenin tohum
Bir asırdan beri yapılan, İslâmla onun
san yapısının zarûretlerine uygundur, veya larım taşıyan Yunan tefekkürü ve millet dışmdfeki kültürlerin birleşmesi temennisin*
aykırıdır.
lerin zehiri Yahudi düşüncesi Romanın ide İslahı ve eşyanın kaııûniyeti reddeder.
Şu hâle ğöre; bir ideolojinin başka bir olojik yapısını sarstı, sarstı ve neticede
İslâma göre Kur’an son kitab, Hz. M«ideoloji ile birleşmesi; hakkın bâtılla, in yıkdı. Romanın ideolojisinin yıkılması. Ro hammed insanlığın tek ve son lideridir. İs
san yapısının zarûretlerine uyan yolun uy- ma alılâk ve fâziletini yıkdı. Hayasız, rezil, lâm liderliğinde, şerik kabul etmez. İsmânla, kurtuluş ümidinin fesadla karışma bir hayat Romanın tabiî yaşayışı oldu. tâmm dışındaki bütün dinler devirlerini lası demekdir. Bu hal, mutlak olan ideoloji İrâdeli, mert ve alıl âklı fertlerin yerine marnlamış ve tarih olmuşdur. Hayatın bönin ortak kabul etmesidir ki, doğruluğu ve kararsız, miskin ve dejenere fertler geldi, tün hâdiselerini tek bir kitab çözecekdir..
haklılığından kendini şüpheye düşürür, ve Romanın çökmeye başlaması, bazı ıslâhat- Bu kitab Hur'andır. Kur’an; her türlü tahrif
ideoloji kendi kedini tasfiyeye yönelir.
çılan ortaya çıkarmış ise de, Roma ideolo ve sapmadan koronmuş, hiç bir menfi ide
Bilhassa sağ idolojinin, sol ideoloji ile jik yapısı ölüm derecesine geldiğinden, oloji ile bulanmamış, beşeriyetin dâimi kur
kaynaşma denemelerine girdiği zamanlar kısmî ve kısır tedbirler de çare vermedi. tuluş kitabıdır.
da sağ ideoloji kurtarıcı, eksiksik ve haklı Buhran o kadar belliydi îti, imparatorluğun
İdeolojilerin bünyesinden çıkan kârnıolmak vasfını kaybetmişdir. Musevîliğin ve uçsuz bucaksız arazisine hükmedecek nü niyet de bu ifâdeleri te’yid eder İdeoloji
Hristiyanlığın âkıbeti böyle olmuşdur. İla fus kalmamışdı. Zira, fuhuş ve rezîlâne bir ler, farklı değerlere dayanırlar Tevhîd ve
hî tebliğ, bir müddet sonra, bir ruhban hayatın esası nüfus kıtlığıdır. Dünyanın ya şirk esası gibi. Her doktrin bir tefekkür
zümresinin kasıtlı yorumlarıyla mâhiyetini büyük imparatorluklarından olan Romanın his ve hayat nizamı hâline gelir. Ve er ve
bozmuş ve bir bir zümrenin diktatörlüğü binası böylece çürüdü, Roma milleti başka ya geç bir medeniyet meydana getirir. Me
ne müncer olmuşdur.
milletlerin üreme vasatı hâline geldi ve. deniyetinde kullandığı motifler ne olursa
Bizi daha çok alâkadar eden sağ ideo kayboldu.
olsun, medeniyet onu meydana getiren de
lojilerin dejenerasyonudur.
Ahlâkçı Katon’un da tesbit ettiği gibi, ğer hükümlerinin ayrılmaz neticesidir.
Bir ideoloji, insan ve milletin yapısı Romanın yıkılışını temin eden âmil. Roma
Bir medeniyete girmek, onu bütünüy
na uygun ise, sağ ideolojidir. Tevratda ideolojisi ile yabancı ideolojiler arasındaki le benimsemek demekdir. Din. örf. âdet
mükerreren, Yahudilere putperest millet kaynaşmadır. Bu kaynaşma Roma ideoloji veya düşünce itibariyle İslâm; medeniyet
lerin ilahlarına secde etmemeleri emrolu- sinin yıkımının, Yunan ve Sion kültürü itibariyle Batılı olmak hayaldir, aptallrkdır.
nur. Yahudi toplumunu muzaffer kılacak nün sefil zaferinin ifâdesidir.
Bir asırdan beri, Avrupada modalaşan
İslâmın tarihi de bunu gösterir. Kâi her cereyanı İslâma bağlayıvermek hasta
hususun, Tevratın emirlerine harfiyyen inkıyât olduğu ifâde edilir. Ve değişmez bir nat ve hayatın haklı izahına dayanan İs lığı, millet ideolojik yapımızı kemirmekte
ideoloji olmak üzere Tevrat gösterilir. Ay lâm; başka ideolojilerle birleşmeğe zorlan dir. Her ideoloji, kendi değerine bağlanır,
(Devamı gelecek sayıda)
nı hâl Hristiyanlık için de vâriddir., Ger dığı her devirde, cemiyet buhranların en
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Zaruri bir durum muhusebesi

Milletin iman, ahlâk, kuf
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...... Tiirkiyenin II. Cihan Harbi sonunda çî
silen statiye uygun olarak, Yalta’da Amerikan nii*
fuz bölgesine terkedilişi, bilinen bir gerçektir,
Ancak bu statü. Rusya tarafından zorlanmakta •
dır. Ve Rusya bir müddet evvel Ortadoğuyu (Tür
kiye şüphesiz dahil) kendi nüfuz bölgesi olarak
ilân etmiş, bulunmaktadır. Rusya için, bu jeopo
litik bir mecburiyettir. Rusya genişlemesinin za
rurî istikâmeti, normal olarak orta doğu olacaktır. Büyük bir kara devleti olan, Rusya bir cihan
imparatorluğu tesisi için, sıcak denizlere çıkmak
mecburiyetindedir. Bu ise ancak, bir deniz hâki
miyeti ile mümkündür. Ve Rusyanın bir deniz
devleti olarak, Amerikan nüfusunu kırabilmesi,
ancak Anadoluyu ele geçirmesi suretiyle mümkün
bulunmaktadır. İster beynelmilel yahudiliğin, is*
terse zayıf bir ihtimal olarak Slavlığın hâkimiye*
tine terk edilmiş olsun. Rusyanın zaruri ilerleme
yolu, Anadoludan geçer. Dünya hakimiyetini, de*
nizler hâkimiyeti yoluyle perçinlemekle karşı kar
şıya olan, Amerika için Akdeniz ve Doğu Akdenizin kapısı Anadolu vazgeçilmez bir bölgedir. Bü
tün bu gerekçeler gösteriyor ki, mukaddes vata
nımızda Amerikan ve Rus nüfuzu kıyasıya çar pışmaktadır. Vatanamızm bütünlüğünü, istiklâli
mizi ve milletimizin varlığını korumağı, temel he
def kabul eden milliyetçilerin, namuslu politika
cıların bu gerçeği unutmamaları gerekir.
Amerika bulunduğu bölgeyi, İktisadî ve stra
tejik bir üs olarak kabullenirken, Rusya milletle
rin müstakil yaşama ümit ve imkânlarını yok e
dip, nüfuzu altına aldığı ülkeleri bir hapishane,
bir insan harası ve insanlann ebedi köleliğe mah^
kûm işçiler haline getirildiği, işletme bölgesi ha*
line getirmektedir. Rusya’da şekillenen emperya
lizm, yayılmasını komünizm adlı iğrenç nazariyenin tecavüzleri ile tanzim etmektedir. 1917 den
den sonra Stalin’in ifadesiyle dünya ihtilâli strs
tejisi tatbike başlanmış, Türkisan zinciri ile bağ
lanmış. II. Cihan Harbinden sonra Polonya, Al
manya, Macaristan, Bulgaristan, Yugoslavya ve
Çekoslovakya’yı takiben Çin, Kore ve Vietnam
komünist canilerin hâkimiyetine terk edilmiştir.
Ancak Yunanistan, Türkiye ve diğer ülkeler,
şiddetli komünist hareket ve tahriklerine ve te
cavüzlerine uğramış olmalarına rağmen, bu ülke
ler komünistleştirilememiştir. Bu ülkelerde millî
direncin fazlalığı yanında; Amerikan nüfuz böl
gesine alınmış olmalarının tesiri inkâr edilemez.
Yunanistanda Komünist çetecilerin senelerce de*
vam eden gerilla faaliyeti, istenen neticeyi ver
memiştir.
Türkiyede de II. Cihan Harbinden sonra, ko
münistler yeniden fırsat aramış ve II. Cihan Har
bi boyunca faliyetlerine fazla müdahale edilme
miştir. Bugün ise bütün dünyada, beynelmilel ya
hudiliğin tezgâhladığı, Anti Amerikancı hareket
ler, kuvvet kazanmaktadır.
İşte Türkiye komünist ve Amerikan Kuvvet
lerinin en kesif çarpışmalarının gittikçe bütün
dünyayı sardığı bir dünyada, canavar bir düşman
devletin yanında ve en tehlikeli bir jeopolitik va
ziyet içinde bulunmaktadır. İşte böyle tehlike?)
bir mecra içindeki Türkiye'de saklanmağa bilhas
sa dikkat edilen bir durum vardır. Komünist ha
reket, Üniversite muhteriyeti maskesi ile tehlike
den habersiz bir kısım gafili de kandırarak, silâh
lı saldırılalı makul göstermeğe başlamıştır. Silâh
lı çeteler işgal ettikleri fakülteleri, milliyetçiliğin
haklı fikrî hâkimiyetinden kurtarmanın ancak
silâhlı tecavüzlerle mümkün olduğuna inanmış
bulunuyorlar. Halen Üniversitelerde bir gurup si
lâhlı azınlığın, silâh zoru ile temin edilen tehdit,
zorlama ve tedhişle devam eden ve bir kısım üni
versite görevlisi tarafından alkışlanan terörü
mevcuttur. Maksat komünizme karşı gelmesi
mümkün bütün güçleri, üniversitede felce uğrat
mak ve ondan sonra geniş talebe yığınlarını, kır*
baçlarcasma tahrik ederek, değişik bahanelerle
sokağa dökmek.
Bu maksatla Üniversitelere fikri gücü yük
sek milliyetçileri sokmamak için her türlü ifti
raya müracaat ederek, silâh kullanarak neticeye
varmak. İşte üniversite hâdiselerinin gerçek se
bebi budur Milliyetçi talebeleri döğmek. milliyet
ci üniversite görevlilerini silâhla tedhit etmek,
yaralamak, okul basmak ve geniş talebe kitlesinin
fikir ve hareketlerine tek istikâmet veren güç
haline gelmek. Milliyetçileri kurşunlarken çekilen
fotoğraflarının varlığına rağmen, komünist mil!«

tanları bulamamak. Hayatı tehlikeye düşen öğren
ci ve profesörleri korumak için hiç bir tedbir al
mazken, Üniversite muhtariyeti maskesi ile suç
lann yakalanmasına adice mani olmak. Milliyet
eiliğin üniversiteden kanlı tasfiyesi için hazırlanan planlara göz yummak, Kendilerine mesuliyet
tevdi edilenlerin, alışıla gelmiş davranışı oluyor.
Ancak bu durumun ne kadar süre devam ede
bileceği meehüldür. Mesele silâhlı tecavüzlere
karşı kimin ve nasıl cevap vereceğinden ibaret
kalmaktadır. Milliyetçi üniversiteliler kendilerine
silâhla saldırarak, Üniversiteyi milliyetçilere ka
payan komünistlere karşı nasıl mukabele etmeli
dirler. Bu sualin cevabı, mevcut siyasî iktidarın
yaşama süresini tâyin edeceği gibi, vatanın, dev
letin ve miletin kaderini yakından alakadar et mektedir. Bu durum, aşağıda belirttiğimiz ihti
mallerden başka bir tarzda şekilenemez. Siyasî ik
tidarın kayıtsızlığı devam ettiği takdirde, halk ve
milliyetçi talebe kitleleri hayatlarını korumak
için, silâhlanmağa mecbur olacaklar demektir. Bu
takdirde silâhlı mücadele, Türkiye’de kat’i şek
lini alacaktır. Silâha sarılan kuvvetlerin, müca
delesi uzun veya kısa sürebilir. Bu mücadele kı
sa bir süre devam etse bile, ancak bir müdahale
ile durdurulur hale gelecektir. Silâhlanmış taraf
lara, normal usullerle yaklaşılamaz. Silâhlı çatış
manın durdurulabilmesi, hükümetin kuvvetini
aşarak bir ordu müdahalesini zaruri kılacaktır.
Bunun ise ne kadar zararlı olduğu ortadadır. 1969
dan itibaren günlük politikanın çirkefine bulaş •
mamak için, büyük gayret sarfeden Ordu’yu
böyle bir müdahaleye davet etmek vatan sevgisi
ve namusluluk ile bağdaşamaz. Ancak teşvik, tah
rik ve müsamaha gören silâhlı mücadelenin, zaru
ri neticelerinden biri budur. Vatan bölme istida*
dı taşıyan ve silâhlı hale gelmeye zorlanan &ir
çatışma karşısında, siyasî iktidar hiç müdahale
edilmediği takdirde bile, Ordu müdahaleye mec
bur kalabilir. Yunanistan, Pakistan ve Endonez
ya da patlayan ve silâhlı hale gelen çarpışmaların
doğurduğu sarsıntı, ancak ordu müdahalesi İle
durdurulabilmiştir. Komünizme müsamaha ile ba
kan Sukarno, halkın sesine kulağını tıkamıştı. Si*
lâhlı birlikler halin« getirilmiş komünistlerin mü
liyetci ve müsliiman avına çıkmasına, büyük bir
aşağılık içinde göz yumuyordu. Sonunda bir Ko
münist ayaklanmasının, ebedi köleliğe götüreceği
Endonezya, bu elim vaziyetten, milliyetçi subay*
lann müdahalesi sayesinde kurtuldu. Pakistan ve
Yunanistanda da aynı durum görüldü.
Türkiye’de siyasî demokrasinin şu günkü ha
liyle bile devamını, milletimizin hayatının devamı
ve millî mücadelemizin zaferi için, asgari ve vaz
geçilmez şart olarak görüyoruz. Her vicdan sahi
binin de bunu böyle değerlendireceğine inanıyo «
ruz. Türkiyeyi sonu meçhul bir maceraya ve
muhtemelen diktatörlüğe itecek şartlar, sanki
kasten geliştirilmektedir.
Silâhlı çatışmaların devam etmesi halinde,
Türkiyeyi bekleyen başka bir neticede uzun sü
recek bir kardeş kavgasıdır. Siyasî iktidar silâhlı
kızıl çeteleri yola getirmedikçe, kendiliğinden ge
lişecek bir neticede budur. 30 milyonluk, geniş
bir ülkede ve en tehikeli bölgede Silâhlı komü •
nist ve milliyetçi çarpışması, Türkiyeyi kati suret
te ikiye ayıracak, felâketin başlangıcıdır. Böylece
Rusya’nın ve Amerika’nın kat’i nüfuz bölgeleri
halinde Türkiyeyi parsellemesi imkânı doğmuş
olacak. Ve müstakil müslüman Türk varlığına, en
korkunç darbe yapıştırılmış olacaktır. Ve Anado
lu birliğini yeniden temin ve tesis için asırlar
geçmesi gerekecektir. Uzun süre devam etmesi
mümkün bir silâhlı mücadelenin zaruri neticeleri
Türkiyeyi kat’i olarak ikiye bölmek, yahut bir
diktatörlüğe itmekle neticelenecektir. Beynelmi
lelci Marxsitlerin, ağızlarını şapırdatarak, Türki
ye Vietnamlaşacaktır, diye feryat kopardıkları
bir memlekette; silâhlı çarpışmalara göz yumul
ması, ne hazindir ki, Türkiye’ye bir Vietnam aki
beti hazırlıyor.
Bugün milliyetçi gençliğin ve milliyetçilerin
bilhassa İstanbul’da uğradıkları silâhlı saldırılara
cevap vermeyişleri işte bu kesin gerçekler yüzün*
dendir. Acaba İstanbul’da Üniversiteye sokulma*
mak için silâhla tehdit edilmelerine, güpegündüz
tabanca kurşunları ile ve polisin gözü önünde kut
şunlanmalanna, rağmen neden, silâhlı tecavüze
(Devamı 14. sahifede)
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Milli Mücadele tehdide sindirilemez
Bozkırdaki tevkifler bütün yurtta
ÜZÜNTÜ UYANDIRDI
BOZKIRDA HAYAT ŞARTLARININ
İSTİSMARI :
Geçen haftalar içinde yurdumuzun en nareketli yerlerinden biri de Konya'nın Bozkır ka
zası idi. Bozkır, Toros dağları arasından süzü
lüp gelen bir ırmağın kenarında kurulmuş ufak
bir şehir. Ziraata elverişli toprak azlığı sebebiy
le halkı hep gurbete çıkmış, civar şehirlere göç
etmiş. Yalçın kayalı dağlarla dolu olan Bozkır
insanlara zor hayat şartları verebiliyor ancak.
Bu güne kadar insanlarının düşüncesini sadece
maddî bakımdan toprak, manevi bakımdan na
mus mefhumları işgal etmiş. Henüz bir milletin
evladı olmak vasıflarını kaybetmemiş olan Bozkırlılar bir süreden beri kendilerinin maddî sı
kıntı ve ızdıraplannı istismar eden, gayri tabiî
ve gayrı İnsanî bir düzeni kabul ettirmek isteyen
bir propaganda ile karşılaşmışlar. Fakat sözü, soh
beti, düşünüşü, yaşayışı elhasıl herşeyi ile ken
dilerine uymayan kimselerin lâfları önce onları
pek sarmamış, anlayışlarına ters gelmiş. Sonra
daha da uyanmışlar, sormuşlar, öğrenmişler ve
bilmişler ki, Bozkır da fakru zarureti istismar
ederek milleti komünistleştirmek isteyenler var.
Anlamışlar ki, zaten kendi inancına, örfüne, ah
lâkına tamamen yabancı olan bu «Yahudi tabi
atlı» kişiler bu milletin düşmanıdırlar.
KOMÜNİSTLERİN FAALİYETLERİ
VE MİLLETİN CEVABI
İşte böylece Bozkırda milletin sönmeyen
iman ateşi onun düşmanını anımasma yardım
etmiş. «Düşman sadece sınırda, cephede olmaz,
memleketin içine de sızabilir» kaidesini de naza
ra alan Bozkırlılar, içlerinde yuvalanmış, memle
ketin bu gözden ırak köşesinde sinsi sinsi çalı
şan bu komünist faaliyetini dikkatle takip etme
ye başlamışlar. Bozkıra gelip giden, halkı kandır
maya uğraşan ecnebi kılıklı oğlanların ahlâkı
pek ciddiye almadıklarını, namus mefhumu ile
alay ettiklerini, kiminin kendi kız kardeşi, kimi
nin de kendi anası ile evlenmeye niyet ettiklerini
öğrenmişler. Bu milletin manevî kıymetlerine
düşman olan; Bozkırlıların ifadesi ile «Bu südö,
kanı bozuklar» kasabaya hakim bazı kuvvet un
surlarıma yakın destek ve himayesiyle baharın
gelişinden istifade «Eylem»e geçmek isteyince

kasaba ve köyler halkı bundan iyice müteessir
olmuşlar. Bozkırı, Bozkırlıyı, milleti ve memle
keti seven millet evlatları çalışmaya başlamışlar.
Köylere haber salınmış, ikaz edilmiş. Hemen he
men bütün köyler aralarında komünist bulun
madığını, bulunamayacağını, gelenler olursa köy
lere sokmayacaklarını bildirmişler. Tek tük işçi
partisi maskesi ile kendisini gizlemeye çalışan
komünistlerin bulunabildiği köy halkı ise «kan
larında mutlaka bir bozukluk olan bu dinden
imandan habersiz komünistlerin kendilerine utanç
verdiğini, bunların aralarında barınamayacakia
rmı» söylemişler.
BOZKIRDA MİLLETİN KOMÜNİZME
KARŞI TEPKİSİ
Bir kızıl emperyalizmin kucağına atmak için
çalıştıkları bu şerefli milletin bu ¿erece uyanık
olabileceğini hesaba katmayan bir grup komü
nist tahrikçi, Bozkıra yakın bir köye gidiyorlar.
Ve böylece Bozkır için hareketli günler başlıyor.
Köylüler gelen komünistleri önce teşhis ediyor
lar, sonra koğuyorlar, konuşmakta İsrar eden bi
risini de ibreti alem için dövüyorlar. Ve bu hay
vani rejim taraftarının isteğine uygun olarak
kafasına bir yular ve boynuna bir yem torbası
takıp gezdiriyorlar.
Millet karşısındaki bu mağlubiyetlerini gizle
mek için de Bozkır ilçe merkezinde bir miting
tertip eden komünistler kaymakam vekili ve
ona yakın bazı şahıslardan büyük bir yardım ve
alâka görmüş olmalarına rağmen Bozkır merke
zinin ve civar köylerinin böyle bir teşebbüse ke
sin olarak karşı olduklarını bildirmeleri üzerine
korkarak mitingden vaz geçiyorlar.
MİLLİ MÜCADELE TOPLANTISININ
ENGELLENMESİ
Bu suretle arka arkaya komünistlerin tah
riklerine muhatab olan Bozkırlılar, bu meselede
bilgilerini artırmak ve komünistlere karşı kuv
vetlerini pekleştirmek maksadiyle bu mevzuda
en faal ve en kuvvetli teşkilât olan Mücadele
Birliğinden Bozkırda bir «Millî Mücadele Top
lantısı» yapmalarını istiyorlar. Bu isteği haklı
ve yerinde gören Mücadele Birliği Genel Merke
zi, Genel Başkanın 1 Mayıs Cuma günü öğleden
sonra bir konuşma yapmasını kabul ediyor ve

Bu fotoğrafa ilk baktığınızda bir miting mi yoksa konferans mı olduğunda mutlaka şaşı»
racak&mız. Mücadele Birliği’nin Bozkır.da tertipettiği kahve toplantısı çak muhteşem
olmuş, köylerimizden de katılan
binlerce çişiyle mitinge dönmüş, Bozkır hükümet mey
danı hınca hınç dolmuştur.
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bunun hazırlığını yapmaları için de dört elema
nını bir gün evvelden Bozkıra gönderiyor. Kon
ferans ilânı ve hazırlığı için Bozkıra gelen dört
mücadeleci genç, konferansın beyannamesini ve
riyorlar. Fakat bu çok basit muamele uzatılıyor,
zorlaştırılıyor, gençler tehdit ediliyor, korkutulu
yor, çeşitli güçlükler çıkartılıyor. Meslekten ol
mayan kaymakam vekili formalite bahanesiyle
anayasanın verdiği temel hak ve hürriyetleri kı
sıtlamaya çalışıyor. Buna rağmen kanunen gerek
li muameleyi yapmış olarak konferansın şehir
içinde megafonla ve bildiri dağıtarak ilânını
yapmaya başlayan gençlerden ikisi, bilahare ar
kadaşlarının durumunu öğrenmek üzere yanları
na gelen ikisi ile birlikte «toplantı ve gösteri yti
rüyüşü kanununa muhalefet »ettikleri idiasıyla
ilçe jandarma komutanı kıdemli başçavuşun em
riyle sokakta yakalatılıp ilçe cumhuriyet savcısı
na sevk ediliyorlar Savcı tarafından tevkif edil
meleri ve suç üstü hükümlerine göre muhakeme
edilmeleri talebiyle ceza hakimi İsmail Görenç
huzuruna çıkartılan gençler bu hakimin 30 Nisan
1970 tarihli tevkif karan ile tevkif edilip Bozkır
Ceazevine kapatılıyorlar.
BOZKIRDA MİLLİ MÜCADELE
İLERLİYOR
Tevkiflerin ertesi günü öğleden sonra Kon
ya’dan gelen Mücadele Birliği Genel Başkanı
Necmeddin Erişen ve bir grup Konyalı mücade
leci önceden kararlaştırılıp ilân edildiği şekilde
hükümet meydanındaki bir kahvehanede konuş
malarını yapmaya hazırlanıyorlar. Fakat dinleyi
ci kitlesinin kahvehaneye sığamayıp meydanı dol
durması üzerine milletin uyanışından ve millî
mücadeleye şevkle bağlanışından gocunanların
tahrik ve sabote gayretleri başgösteriyor. Fakat
meşru ve kanunların himayesinde bir mücadele
yi o ana kadar şerefle yürütmüş olan mücadele
ciler bu güçlüğü de yeniyorlar, konferansı veri
yorlar. Millet dikkatle dinliyor, alkışlıyor, alkış
lıyor. Sloganlar milletin bir tek nefes olup hay^
kırması gibi Bozkır tepelerini inletiyor. Millet he
yecanlı, millet kendisine meselelerini anlatan, ızdırabma tercüman olan bu gençlere dua ediyor
Konferans mücadeleci gençlerin söyledikleri'marş
larla sona eriyor. Ve Bozkırın misafirleri Konya’
ya dönüyorlar.
HALKIN PROTESTOSU
GENİŞLEMEKTEDİR
Konyalı mücadeleciler dönüyorlar ama, Boz
kır’da cezaevinde bulunan dört mücadeleci genç
Bozkır için tek düşünce oluyor. Bozkırlı düşünü
yor, düşünüyor. Millî Mücadeleyi düşünüyor, şe
hitleri, gazileri, mevkuflan düşünüyor, için için
kaynıyor, yanıyor. Haklı mücadelenin millet mü
cadelesinin zaferini düşünüyor. Kendisine zulme
denlere, ızdırap çektirenlere soracağı hesabı dü
şünüyor. Millî Mücadele onun için tek ölçü olu
yor.
MİLLİ MÜCADELE DURMAYACAK
Tevkif kararma itiraz eden mevkuf mücade
leci gençlerin itirazları 1, 2, 3 Mayıs tatil gün
leri Bozkır adliyesinden nöbetçi hakim bulun
madığından gecikerek ancak 4 Mayısta Konya 2.
Ağır Ceza mahkemesine gönderiliyor, itiraz red
dediliyor. Dosya Konya adliyesinden ihmal yüzün
den gecikip vaktinde gönderilemediğinden Boz
kır Asliye Ceza mahkemesinin 6 Mayıs günü ya
pacağı duruşma gelecek haftaya erteleniyor.
Gençler şimdi ümitlerini tahliye dilekçelerine
bağlamışlar. 13 Mayıs 1970 Çarşamba günü yapı
lacak duruşmalarını bekliyorlar. Şahıslan ile İl
gili hiçbir üzüntüleri yok, sadece mücadeleden
geri kalmak onları düşündürüyor. Onlar sadece
mücadeleyi düşünüyorlar ve onun zaferine ina
nıyorlar.
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SİLAHLI TECAVÜZLERİ
KİM DURDURACAK
Bir seneden beri gerek üniversitelerimizde,
gerekse Türkiye’nin muhtelif yerlerinde meyda
na gelen silâhlı çatışmalar yeni endişelerin kay
nağı olmuştur. Üniversitelerimizde güpe gündüz
adam kaçırılıyor, muhtariyetten istifade ile halk
mahkemeleri kuruluyor. Millet evlatlarına sayı sız zulüm icra ediliyor. Tırnakları sökülüyor, mil
letin ümidi gengler kurşunlanıyor. Asistanlar ko
valanıyor, profesörler tehdit ediliyor, hırpalanı
yor. Millete bağlı gençler derslere devam edemi
yor.
Siirt’te bir futbol maçı bahane edilerek Or
du ile Millet karşı karşıya getiriliyor. Karşılıklı
kurşun yağmuru ortalığı kana buluyor. Neticede
3 ölü yüzlerce yaralı.
Kadirli’de yine bir başka hâdise. Jandarma»
larla çatışma, karşılıklı düello. Ölenler ve yarala*
nanlar.
Bütün bunların sonu nereye varacak? Zalim
kim, mazlum kim? Hapiste yatanlar mı? Yoksa
belirli mahfillerin himayesiyle dışarda elini kolu
nu sallayarak gezenler mi? Millet bunlara verile
cek cevabı bekliyor. Kendi meselesinin daha faz
la istismar edilmesine müsamahası kalmamıştır.
Bir aylık bir süreden sonra kapatılan üniver
site nihayet açıldı. Fakültelerin açılışıyla birlikte
milletin endişesi yeniden arttı. Bunlan bertaraf
edecek her hangi bir tedbir alınmadı. Zamanla
her şeyin halledileceğine, komünist tecavüzlerin
ortadan kalkacağına mes’uller, körü körüne inan
dı. Halbuki onlar, bu tecavüzleri ortadan kaldıra
cakları yerde orduyu bile tehdide koyuldular.
«Sizinle fazla karşılaştık. Bir daha karşılaşmaya»
lım.» kızgınlıklarım ve şirretliklerini açıkça orta
ya koydular. Bu hareketler karşısında insanın ak
lına ¿ te r istemez, bunlara dur diyecek hiç bir
mes’ul şahıs, makam yok mudur? Bunlar ne işle
meşguldür? diye sormak geliyor. Rektörlük bir
ay üniversiteyi kapatmaktan başka ne gibi ted
birler aldı? İktidar ne düşünüyor? Meclisler kimin
meselesi ile uğraşıyor? Milletin haklı endişeler5 ‘
bertaraf edebilecek en ufak bir tedbir yok.
REKTÖRÜN TARAFGİR TUTUMU
Üniversiteyi 4 Mayıs’a kadar kapatan rek
tor, hâdiselerin suç ortağı olduğunu açıkça orta
ya koymuştur. Yüksek Öğretmeni! milliyetçileri
davet edip, ondan sonra da komünist tecavüzüne
muhatap kılan, verdiği randevüye gelmeyerek
«Kanlı pazartesilerine meydan veren adam, 4
Mayısta da makamında yoktu. Üniversiteye giden
Yüksek Öğretmenli milliyetçiler, yine komünist
lerin tecavüzüne uğradı. Tartaklandılar. Öğretim
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üyelerinin gözleri önünde derslerinden çıkarıldı
lar. CanilÇer ise ıslıklarla kızıl enternasyonali söy
leyerek üniversite içinde dağıldılar. Rektör aran
dı. Fakülte dekanı? O da yoktu. Sanki komünist
ler tarafından kaçırılmışlardı.
Bu kadar ihmal karşısında aklımıza gelen htı
sus rektör ya korkuyordu; yahut taraf tutuyorda
Eğer korkuyorsa devletin polisi var, jandarması
var. Yetkisini kullanarak davet edebilir. Etmiyor
İstanbul Valisi öyle diyor.
Mes’ullerin bu kadar sorumsuzluğu karşısın
da validen silâh istemek, komünist saldırılarına
karşı başka türlü nefsini koruma imkânlarım
kaybetmiş milliyetçilere Vali, «Rektörün davet
etmediğini, ettiği takdirde üniversiteyi silâhdan
temizleyebileceklerini» söylüyor.
Rektör işi savsaklıyor. Hem de komünistler
hesabına savsaklıyor. Kendisi ile görüşmeye ge
lenleri masonluğu ayyuka çıkmış bir dekana ha
vale ediyor. O ise hiç bir cevap vermiyor. Tam
bir köşe kapmaca oyunu. Vali rektöre, rektör de
kana, dekan kimbilir belkide mason locasına
havale ediyor.
Bu adamlar milletin silâhlanmasını mı bekli
yor? Kardeş kavgasına meydan hazırlayanlar, üç
beş komünisti üniversiteden atmayarak himaye
edenler kime hizmet ediyor? Türkiye’de bir iç
harp başlarsa bundan kim faydalanır? Bunu iyi
ce düşünmek gerekir.
Rektör tarafgir tutumundan vazgeçmelidir.
Normal bir öğrenim üniversitede başlamamıştır.
Rektörlük makamını işgal ettiği halde gelmemek,
kaçmak, çatışmaya meydan vermek için ortadan
kaybolmakla bu işler hallolmaz. Tedbir alınmaya
rak himaye edilen komünistler, Prof. Faruk Kadri’ye sıktıkları kurşunlan, Prof. Selçuk Özçelik’e
çekilen tabanealan, Ankara’da üç milliyetçi asis
tana yaptıkları tecavüzleri sana da yapabilir. Bağ
rında yılan besleyenlerin akıbetini düşünmek bile
hüzün vericidir. Bu günler mes’ul makamların
vatanseverliklerini ispat edecekleri günlerdir.
DEMİREL’İN SORUMSUZLUĞU
Üniversitede bütün bu kanlı olaylar cereyan
ederken, siyasî iktidar mes’uliyetini üzerinde ta
şıyan bir başbakan, komünist tecavüzleri karşı
sında bütün kayıtsızlığını ortaya koymuştur. Demirel diyor ki; 35 milyon Türkiye. Buna bir sahil
kasabasının sükûneti içinde mütalaa edemezsiniz
kİ. Yaşayan, büyüyen, problemleri olan bir ülke
Türkiye. Bir şey olmasından, herkesden çok biz
üzülürüz. Ama bir şey olmayacak, hiçbir şey ola
maz teminatım da kimse veremez.»
Eğer Başbakan Süleyman değil de, İslam

Köylü Çoban Süleyman olsaydı, üzüntüsüne hak
verir, kendisinden bir şey beklemezdik. Değili*
millet olarak bütün vatan sathında bir kasaba sü
kûnetini beklemek, milletin en tabii hakkı olan
Kişi Güvenliği, ve Öğrenim Hakkının devlet kuv
vetleriyle teminat altına alanmasını istemek fazla
bir şey olmasa gerektir. İmparatorluklar kurmuş
bir milletin devletten beklediği asgari vazife bu*
dur. Millet devletten bunu anlar, vatanında sinek
kanadını yanlış oynatsa bunu devletten bilir.
Demirel’in bu türlü sorumsuz beyanatlan
yeni değildir. Avrupadaki komünist hareketlere
paralel olarak Üniversitede işgal ve boykotlar ban
ladığı zaman kendine has şivesiyle «Garip dünya
nın garip işleri.» demek gafletini göstermişti
Demirel’in garip dünyasında meydana gelen
hâdiseler bu gün o hale gelmiştir ki devletin gü
venliği tehlikeye girmiş, kişi güvenliği ortadan
kalkmış, öğrenim imkânlan kalmamıştır. Bir za
manlar küçümsenen komünist hareketler, bu gün
silâhlı tecavüz seviyesine gelmiştir. Camilere bom
ba koyan, orduya kafa tutan, millete kurşun sı
kan bir duruma yükselmiştir. Güvenlik Kurulla
rının gündeminde günlerce yer işgal etmektedir.
Eğer zamanında yapılan uyarmalara kulak
verilseydi, milletin iktidarı milletin sesini dinleseydi bu gün, kardeş kanı akmazdt Üniversiteler
silâh deposu, «İhtilâl Yuvası» haline gelmezdi.
Zaman geçmiş de değildir. Mes’uller gerçek»
ten vatansever olduklannı, gerçekten milletin iktidan olduklarını ispat edeceklerse hele zaman
çok daha müsaittir. Ama Öyle görünüyor ki ikti
dar bindiği dalı kesiyor. Milliyetçilere zulüm, ko
münistlere tedbir almakla yeşil ışık yakıyor. Mil
liyetçiler bir bahane ile zindanlara tıkılıyor, ko
münistler ise; haklarında tevkif kararı olmasına
rağmen on aydır yakalanmıyor. Adliyeyi taşa tu
tanlar haftada bir mahkemeye çıkarıldığı halde,
masum millet evlâttan aylarca hapishanelerde
bekletiliyor. Sorgusu savsaklanıyor.
NETİCE
Artık bukadar sorumsuzluk ve ihmal yetmelidir. Üniversite devlet kuvvetleri tarafından ti
lâhdan arınmalı, kardeş kavgasına ve bu kavga
dan medet umanlara fırsat verilmemelidir. Bu
noktada daha fazla gecikilirse durumun ne olaca
ğını tarih göstermektedir. Komünizm gafleti af
fetmez. Başta Demirel olmak üzere bütün mes’ul
ler silâhlı tecavüzleri durduracak zecri tedbirler
almalı, komünistleri üniversiteden atmalıdır. Ak*
si halde İMRE NAGY’leri, BENEŞ’leri bekleyen
akibetten onlan da kimse kurtaramaz.
Biz uyarma vazifemizi yapıyoruz.
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BİR İLİM YUVASI
HARCANMAK İSTENİYOR
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KALESİ ÇAPA

İki senedir Türkiye’mizin en güzide
okullarından olan Yüksek öğretmen Oku
lu bu anarşi havasının içine sokulmak is
teniyor. Yüksek Öğretmen Okulu mazisi
göz önüne alınırsa hiç bir zaman bu tip
anarşiye göz yummamıştır. Bu okul, fakülFakültelerinde ve Teknik Üniversitedeki
te ve yüksek okullarımıza en nadide ilim
adamlarını hediye etmiştir. Fen, Edebiyat
birçok asistan, doktor, doçent ve profesör
yüksek öğretmen menşelidir.
Yüksek öğretmen Okulu’nun yetiştir
diği talebe, diğer fakülte talebelerine gö
re daha liyakatli görülmüştür. Nice profe
sör bunu defaatle tekrar etmiştir. Bu ilim
yuvasının yetiştirdiği talebe çoğunluğu iti
bariyle daima milliyetçi olmuştur. Mezun
olup Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine dağı
lan Yüksek öğretmenliler vardıkları yerler
de millet ideolojisini ihya ediyor, lise ve
öğretmen okullarımızda saf, ana evinden
okumak için ayrılmış çocukların, gayri mil
li kültürlerin tesiri altında kalmasına set
çekiyor, böylece maarifimizde yeni bir ruh
filizlenmeye başlıyordu.
Yüksek Öğretmen’in bu sıcak havası,
milletin mücadelesine katılışı millet düş
manlarım tabii ki endişeye şevketti. T.Î.P.
toplantılarında, komünistlerin ağzında,
Dev—Genç kulislerinde hep bu okul mev
zu edildi. Diğer fakülteleri işgal edip terör
estiren solcular bir türlü bu okulu ellerine
geçiremediler.
Dışarıdan baskınlarla okuldaki müradelecileri, milliyetçileri sindirmeye kalktı
lar. Her baskın hareketi içerdeki komünist
lerin aleyhine tecelli etti. Fakat komünist
ler yaptıkları baskın ve ahlâksızlıklarından
dolayı idarece bir defa olsun cezalandırıl
madı.
Bugün ise Yüksek öğretmenlileri, ko
münistler, her cepheden sindirmeye çalışı
yorlar. Fakültelerde derslere sokmuyorlar.
Fakültede sabahtan akşama kadar nöbet
tutmak mecburiyetinde kalıyorlar. Yüksek
öğretmen’e ise kendileri bir türlü gelemi
yorlar. Jandarma istediler, jandarma geldi.
Ama komünist köpeklere yürek gelmedi.
Fakültede üç beş kiralık ajanıyla, silahıyla
tutunabilen bu şahısların sahibi oldukları
güç kendi kuvvetlerinden değil, sırtını iyi
ce dayadıkları mason rektörlerin desteğin
den ileri geliyor. Unutmasınlar ki, gün doğ
madan çok şeyler doğacak ve her türlü ha
inlikleri teker teker cevap bulacaktır. Bu*
gün kendilerini destekleyen hainlerin de
bir gün ne koruyucusu, ne de dayanacak
ları bir değneği bulunmayacak!
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Yüksek öğretm en Okulu öğren cileri Rektör Na-İ
zun Terzioğlu'na. Edebiyat Fakültesi D ekanı A fif Er-1
zen'e. Fen Fakültesi D ekanı Lütfi Biran'a, Kimya Fa- f
. kü ltesi D ekanı A li Rıza B erkem 'e v e İstanbul V alisi f
] Vefa Poyraz'a noterlik vas itasıyla birer ihtarnam e f
j göndererek vazifeye davet etm işler, aksi takdirde I
f vazifesin i yerin e getirm ediği gerek çesiyle m ahkem e- f
] ye verecek lerin i bildirm iştir.
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Yüksek Öğretmen Okulu Talebe Cemiyetinin Vali, rektör ve dekanlara noter va
sıtasıyla gönderdiiğ metni aynen neşrediyoruz.
MUHATAP: Nazım Terzioğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Beyazıt.
MEVZUU: İstanbul Üniversitesi Edebiyat, Fen ve Kimya Fakültelerinde Devlet
hesabma yatılı olarak okumaktayız. Yüksek öğretmen Okulunda kalmaktayız.
Ancak 16 Mart tarihinden itibaren fakülteye gitmek, ders dinlemek ve ders yap
mak imkânlarımız bir kısım solcu anarşistler tarafından selbedilmektedir Silâhlı te
cavüzlere de maruz kaldığımız ve can emniyetimizin dahi temin edilmemesi yüzünden
okuyamamaktayız. Bu sabotaj hareketinin devam etmesi halinde sene kaybımız ve
ağır maddî ve manevî zararımız âsikârdır.
Muhatap, üniversitenin rektörü ve üniversitede asayişi, can ve mal emniyetini te
min ve tesis ile mükellef iken müteaddit vyazılı ve şifahi müracaatımıza ve yazılı temi
natına rağmen üniversite açıldığı günden beri yine fakültelere devam ve ders yapmak
imkânımız anarşistler tarafından selbedildiği halde hiçbir tedbir ve çareye tevessül
edilmemiştir.
Bu sebeple ihtar keşidesine ve muhatabı kanun ve nizamları tatbik, emniyet ve
asayişi tesis, vazifesine davet mecburiyeti basıl oldu. Bu itibarla;
1 — Fakülteye gidip ders yapma imkânlarımıza mâni olan anarşistlerin derhal
fakültelerden uzaklaştırılmasını,
2 — Can ve mal emniyetimizin temini ve derslere devamlarımızın sağlanması..
Aksi halde uğrayacağımız maddî ve manevi bilcümle zarar ve ziyanlarımız ka
¿unlan tatbik ve vazifesini ifa etmeyen muhataptan tazmini için mahkemeye baş vura
cağımızı resmen beyan ve ihtarını saygılarımızla rica ederiz.

Çapa Yüksek Öğretmen Okulu talebeleri vilâyete gidip validen silâh istediler. Yakanda I. Şube
Müdürü Nihat Kaner öğrencilerle konuşurken görülüyor..
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Bundan iki sene evvel haklı talebe isteklerinin başlattığı talebe boykotları, kısa
zamanda kesin siyasî rengini almış bulunmaktadır. 1917 Kazan, 1958 Havana, 1968
Paris üniversitelerinde patlayan kızıl hareketin Üniversitelerimizde başlamasına ra
mak kalmıştır.
Talebe gösterileri, boykot, işgal, devlet mallarının tahribi ve ateşe verilmesinden
ve üniversite öğretim görevlilerinin tehdit ve tecavüze uğramasından sonra, silâhlı bir
likler bütiin milliyetçileri tehdide yönelmiş bulunuyor. Halen bütün Yüksek öğret
men Okulu milliyetçi öğrencileri, silâh tehdidi ve tecavüzlerle üniversiteye sokulma •
maktadırlar.
Bu silâhlı tehdit ve tecavüzler karşısında mümkün olan iki yol vardır: Ya devlet
| kuvvetlerinin bu terörü durdurması, ya da bütün talebelerin silâhlanarak kendi ha
İ yatlarını bizzat kendilerinin korumasıdır. Bu son halin vatan, rejim, devlet ve mille[ timizi akibeti meçhul bir kanlı kardeş kavgasına sürükliyecek bir vol olduğunu dikkai tinize sunar, acilen tedbir almaya dâvet eder, mes’uliyetinizi saygı ile hatırlatırız.
İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN
İSTANBUL YÜKSEK ÖĞRETMEN
OKULU
OKULU
TALEBE DERNEĞİ BAŞKANI
TALEBE CEMİYETİ BAŞKANI
YUNUS ERDOĞAN
ŞEFİK DURSUN
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R.C.D . ORTA DOĞUDA
MÜSTAKİL BİR KUVVET OLABİLİR Mİ
6 Mayıs 1970 târihinde, İzmirde, Türkiye,
İran ve Pakistan arasında zirve toplantısı yapıl
dı. Pakistan Devlet Başkanı Yahya Han bir müd
detten beri Türkiyede idi. İran Şahı ve beraberin»
deki heyet ise 6 Mayıs 1970 Çarşamba günü İzmir
Zirve Toplantısında hazır bulunuyorlardı. Pakis
tani temsilen Yahya Han ve Ticaret Bakanı Ahsen-ül-Hakk, İranı temsilen Muhammed Rıza Psiılevî ve İran Başbakanı Zahidi, Türkiyeyi temsilen
Cevdet Sunay, Süleyman Demirel, Çağlayangil ve
diğer ilgililer katılmışlardı. Bu toplantı ROD
(Kalkınma için Bölgesel İşbirliği) teşkilâtının öir
toplantısı mahiyetinde idi. RCD nedir?
RCD.
(REGİONAL COOPERATİON FOR DEVE LOPMENT) (Kalkınma için bölgesel işbirliği)
Teşkilâtın kuruluşu 1964 yıllarına raslar.
Türkiye, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları, 13
- 19 Temmuz 1964 tarihinde Ankarada toplandılar.
Hazırlık çalışmalarım yaparak bir rapor hazırla
dılar. Bu rapor 21-22 Temmuz 1964 te İstanbul’da
toplanan üç memleketin hükümet başkanlar ma
arzedildi. Raporda, Bankacılık ve Sigorta Bölgesel
Plânlama, Muhabere ve Nakliye, Ticaret, Petrol,
Turizm, Teknik İşbirliği, Kültürel İşbirliği ve teş
kilâtla ilgili tertipler göz önünde bulundurulmuş
tur. O halde teşkilât, üç ülkeyi İktisadî, kültürel
ketlerine, daha tatlı kârlar sağlamıyacak mıdır?
ketlerine, daah tatlı kârlar sağlamıyacak mıdır?
Zâten zirve toplantılarında üzerinde durulan
konular ve varılan neticeler de elle tutulur, gözve teknik alanlarda işbirliği yapmaya sevkediyordu. İlk toplantı 15 -16 Ekim 1964 te Tahranda ya*
pildi ve tavsiye mahiyetinde bazı kararlar almd*.
(Milletlerarası Kurumlar, Bahri Ulaş, Ankara,
1966).
İslam ülkeleri bu şekilde bazı anlaşmalarla,
dünyayı parsellemiş kuvvetler karşısında daha
güçlü bir faaliyet icra edebilirler mi? Hakikatte
İslâm ülkeleri, Jeopolitik, ekonomi, kültür yapısı
bakımından bir bütünlük arzetmektedir. Dünya
nın en stratejik yerleri İslâm milletlerinin bulun
duğu bölgelerdir. Türkiye, Kıbrıs, Süveyş, Afrika
ve Mağrip Ülkeleri, Komünist devletlerin zulmü
alındaki esir Müslüman - Türkler; Avrupa içinde*
ki Müslüman Türkler, Afrika’da ve Amerika’da
ezilen müslüman milletler.. Dünya üzerinde b*ı
kadar stratejik mevkilere sahip İslâm milletleri
nin birlesmesi dünya politikasında, beynelmilel
kuvvetlerin hiç de istemediği tesiri yapabilir.
Dünya ağır sanayi maddelerinin kaynaklan
umumiyetle İslâm ülkelerindedir: Eğer Batı Türkistanm pamuğu, buğdayı, demir ve kömürü ol'
masaydı, Azerbaycanm ve Kafkasyanm petrolü bu

Türkiye’de «Yahya Han formülüyle» bilinen
Pakistan'ın meşhur adamı General Yahya Han
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lunmasaydı. Rus ekonomisi büyük krizlerle karşı
karşı kalacak; halkın d*§il, komünist partisinin
bile karnını doyuracak gıda maddesi bulamaya
caktı: Bugün bile Kanada Ua? buğday ithal etm*k
mecburiyetinde olan Rusyı r m o zamanki acına
cak halini görmek lâzımdır. Rusya'da üç demir
havsazmdan en önemli Batı Türkistanda bulun
maktadır. Üstelik bu demir havzasının yakınında
kömür rezervleri de geniş yer tuttuğu için iktisaden Rusya’nın belkemiğini teşkil etmektedir. Bakü petrolleri Rus ekonomisinin can damarlarıdır.
Türkistandaki uranyum madeni olmasaydı bugün
Rusya’nın uzay faaliyetleri mümkün olmayacaktı.
Orta-Doğu Müslüman ülkeleri: dünyanın en
zengin petrol yataklarına sahiptir: Dünya Petrol
istihsalinin %60 dan fazlası Orta - Doğudan elde
edilmektedir. Irak, Küveyt, Amman, Suudi Ara
bistan, İran topraklan dünya petrolünü tekelinde
bulundurmaktadır. Bununla beraber, bu petroller
den İslâm ülkeleri değil, Amerikan, veya İngiliz
Yahudilerinin, Mobiloil, Aramco,- Schell, BP. vs.
adlı şirketleri faydalanmaktadır. Bugün Amerika
veya İngiltere eğer ayakta duruyorsa, dünya siya
setinde ağırlığını her an hissettiriyorsa bunu İslâm
ülkeleri ve diğer mazlum milletlerin sırtından el
de ettikleri vurgunlara borçludur. Harp sanayiin
de büyük ehemmiyeti haiz olan «Jütsün iki müs
tahsilinden birisi Hindistan, diğeride Pakistandır.
Jüt istihsalinde ön sırayı uzun müddet Pakistan
işgal etm iştir Daha sonra çeşitli oyunlarla, İngil
tere, Pakistan tüt istihsalini krize uğratmış, Hindistanı ise sömürmeye müsait hale getirmiştir.
Dünya kalay ve kauçuk istihsalinde Malezya,
Endonezya, Nijerya en ön sırayı işgal etmektedir.
Dokuma sanayiinin temel maddeleri, pamuk ve
hayvan mahsûllerinin en kalitelisi umumivetle zi
raat ve hayvancılık memleketleri olan İslâm ül
kelerinde bulunmaktadır. Afrika ülkelerinde zen
gin maden yatakları altın, kalay, bakır, mağner>
yum gibi madenler, İngiltere, Amerika, Fransa
veya Portekiz yahudilerinin kasalarını şişirme!?te, onların İktisadî hayatına canlılık kazandır •
maktadır.
Kültürel bakımdan ise birbirleri içinde kay*
naşmış vaziyettedirler. Uzun asırlar boyunca bir
biri ardı sıra gelen İslâm devletleri Çinden Atlas
Okyanusuna, Viyanadan Afrikanm güneyine Ka
dar çeşitli ırk, dil ve renkteki insanları bir vücu
dun eti ile tırnağı gibi kaynaştırmıştır. Hindistandaki Taç Mahal’in taçlarını sıralayan imanla, Süleymaniye’yi yükselten imân aynıdır. İmamı Bu
lgarinin türbesini yaptıran his ile El Hamrayı,
Kurüıbayı inşa ettiren heyecan aynı kaynaktan ?ık
maktadır. Afrika ormanlıklarındaki bir mü’minin
duası ile Deliorman’daki mazlum millet evlâdının
gözyaşı aynı kültürün tezahür şekilleridir. Bu de
rece içice olan İslâm milletleri uzun müddetten •
beri ayrı ayrı olmanın, düşmanın fitneleri ile bir
araya gelememenin ızdırabı içindedir. Millet ola
rak birleşmeyi istemis olmalarına rağmen, devlet
lerine sahip olamayışları onları bu perişan hale
düşürmüştür Umumiyetle tslâm memleketleri uy
du bir politika takip etmektedirler Politikalarım
beynelmilel güçlerin verdiği direktiflere göre dÜzenk ‘ ^dirler Ayrıca bu ülkelerde millet ha
yatın Anıdan doğruya tesir eden kuvvetler
gayr'
*iî hale getirilmiştir. Meselâ: Basm. He
men bütün İslâm ülkelerinde basm, ya sosyali®miri çığırtkanıdır Veya kapitalizme yataklık yap
maktadır Millî olan sesler bu gayrı millî srüçler
tarafından boğulmakta, tesirsiz hale getirilmek
tedir. Türkiye’de de bunun örneklerini görmek
mümkündür.
ZİRVELERDE İSLÂM MİLLETLERİNİ
KİMLER TEMSİL EDİYOR?
RCD ve benzeri anlaşmaların karşı karşıya
getirdiği İslâm milletleri dünya politikasında ak
tif bir güç sayılabilir mi? Ne yazık ki İslâm dün
yası ve bu arada müslüman Türkler, 3 asır önce
ki kuvvet durumunda değillerdir İslâm ülkeleri
rejim, menfaat vs. ayrılıkları sebebiyle, dünya
politikasına yön verecek bir kuvvet değildir. Ak
sine İslâm ülkeleri, yabancı kuvvetlerin menfaat
ve idealerine göre hareket eden idareciler kadrove idealerine göre hareket eden idareciler kadit*
tinde bir Ürdün, S. Arabistan, Rus politikası hiz-

İran Şahı Rıza Pehlevi
metinde bir Mısır vs. ilk akla gelen misallerdir.
Misalleri uzatmak da mümkündür.
İslâm ülkelerinin kendi aralarında kurmuş
gözüktükleri paktlarda kelimenin gerçek mâna*
siyle millî ve beynelmilel yahudiliğin tesirinden
uzak olmadığı için, gerçek bir kuvvet kazanama
maktadır. Gerçekte RCD. Türkiye İran ve Pakis
tan ülkelerinde zaten mevcut olan kozmopolit ve.
materyalist batı kültürünü yaymak, ve bu bölgeyi
kontrolleri altında tutan Amerikan yahudi şirket
lerine, daha tatlı kârlar sağlamayacak mıdır?
Zâten Zirve toplantılarında üzerinde durulan ko
nular ve varılan neticeler de elle tutulur göz
le görülür bir değeri haiz değildir. Bunlar da
Orta - Doğu meselelerini, Kıbrıs meselesini dört
büyükler denilen dört emperyalist devlete (Rus
ya, Amerika, İngiltere, Fransa) veya Birleşmiş
Milletlere bırakmaktadırlar. Netice şimdiye kadar
elde edilenden fazlası olmayacaktır.
Şurasını da belirtmek icap eder ki, Türkiye
RCD. nin siyasî bir mahiyet kazanmasını, daha
esaslı temeller üzerine oturmasını, ideolojik bir
mahiyet arz etmesini istememektedir. İğreti top
lantılar halinde kalması ve idareyi maslahatçı oir
politikaya devam edilmesi uygun görülmektedir
En kuvvetli bağlar hiç hesaba katılmamaktadır.
GAYRI MİLLÎ BASININ YAYGARASI
Bu noktada gayri millî basm üzerine düşeni
yapmakta, her şeye rağmen bir mânâ ifade eden
bu toplantıları sabote etmenin yollarını aramak
tadır. Meselâ toplantıdan üç gün önce Pakistan
hakkmda yayma başlayan Milliyet gazetesi Demirel’e ve toplantıya katılan diğer üyelere hangi idaolojinin emrini ilettiği pek belli bir şekilde, s<ı*
botaj faaliyetini icra ediyordu. Mehmet Ali Birand adındaki haham sakallı yazar önce toplantı
nın dayanması gereken temelleri ortadan kaldı*
rıyordu. Yazı şöylece devam ediyor. «Büyük bir
taassup içinde ve şeriat derecesinde dine bağlı
Pakistanda kadın görmek imkânsızdı... Etrafımıza
toplanan ve İçten gelen sevgileriyle sorular so
ranlarm arasından biri: «Bu yıl haçta gözlerim
yaşardı. En fazla Türk hacısı vardı. Suudi Ar:>bistanda* dedi... İşte Türk sevgisinin diğer yüzü
buradadır... PakistanlI bunu söylemekte ve Ata
türk’e büyük bağlılığından söz etmektedir Ama
vukardaki tek tük görgü anıklarının dışında bü
(Devamı 14. sahifede)
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T Ü R K İ Y E ’Y İ
Türkiye’de neden köylünün ızdırabı vardır?
ffçi niçin sefaletin bataklığında bulunmaktadır?
Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri 0« yetmiş mil
yon insana, insanca yafama imkânı verecek mü
barek vatanımızda neden fakiriz? İktisadımız na
sıl yıkıldı? Ticari bayatımız bugün kimlerin te
siri altındadır? Milli gelirin artan payı kimle
rin kasasına akmaktadır?
l»te bunlar milleti iliklerine kadar . soyas
vurguncuların bilinmesine yarayacak sorulardır.
Kimdir bunlar? Kimdir yetimin hakkını yiyen,
mazlumun rızkını çalanlar?
Bunlar her vatanseveri uzun uzun düğündür
meli, milli yaralarımızın kimler tarafından kana■ildiğim açıkça teşhis edilmelidir. İktisadi buh
ranımıza kimlerin sebep olduğu, milli ızdıraplarımızın bas mesullerinin kimler olduğu iyice bi
linmelidir. Bu meselelerimizi anti-Amerikancı
Rus uşaklarının kirletmesine, istismar etmesine
imkân verilmemelidir.
İKTİSADİ YIKILIŞIMIZ NEREDEN BAŞLAR?
Dünya siyonizminin ve papalığın arzuların]
kapsayan ve İngiliz uşağı mason Mustafa Reşit
Paşa tarafından hazırlanan 1839 Tanzimat Fer
manından itibaren, gayrı müslimlerin iktisadi
hayatımızdaki tesirleri büyük nisbette artmıştı.
Tanzimatm getirdiği kozmopolit politika, Türkiye9
deki azınlıklara siyasi haklar yanında, İktisadî
ve icarî imkânlar da bahşetmişti: Kapitülasyon
larla yabancı sermaye müesseseler! ve azınlıklar
büyük imtiyazlara sahip olmuşlardı. Yerli ser
maye ve sanayi bu geniş imkân ve imtiyazlara
sahip gayri müslim sermaye karşısında gelişeme
di. Kökü kaya parçalarına dayanmış bir ağaç gi
bi yavaş yavaş erimeye yüz tuttu. Mason, Hristi
yan ve yahudi politikacıların tesirlerine muha
tap olan haşmetli devletimiz Fatihlerin torunla
rını himaye edemez oldu. Osmanlı İmparatorlu
ğunun yıkılışına doğru yahudi - ram ve ermeni
patronlar ticari ve sına! hayatımızda mutlak biı
hakimiyet kurdular. Şerefli ecdadımız devletimi
zin bekası, millet hayatının devamı, dinimizin
yükselmesi için cephelerde kan akıtırken, şehit
olurken içimizdeki soyguncular, harp kaçkını vur
^uncular, gayn meşru, gayrı millî sermayelerini
Girdikçe şişirdiler. Buna paralel olarak milli

servet yabancıların kontrolü altına geçti
Yahudi • Mason politikasının dümen suyun
da yürüyen İttihat ve Terakki Partisi bu iktisa
di esareti daha da perçinlemiştir. Kimi hain, ki
mi gafil İttihatçı politikacılar devletimizi önce
Balkan harbine sokmuşlar, sonra da Birinci Dün
ya harbi ile parçalamışlardır. Harbin sonunda
henüz daha cephelerde duman tüterken düşman
Anadoluyu dört bir taraftan işgal etmeye başla
mıştır.
Buna karşı millet harekete geçti. Vatanın
müdafaası için mili! mücadeleye koştu. Dünya
tarihinde eşine rastlanmayan fedakârlıklar gös*
terdi. Askerî zaferler kazanıldı. Müstevliler deni
ze döküldü. Bugün ne acıdır ki, istiklâl harbinde
akıtılan kanların, sönen ocakların bedeli olarak
kazanılan askerî zaferlerimizin iktisadi neticelen
rini alamamış olduğumuz görülmektedir.
Türkiye’nin bugün siyasi temelini teşkil eden
Lozan anlaşmasından sonra iktisadi sahada haki
miyet kimlerin eline geçmiştir?
«Dünya yahudiliğinin, Lozan konferansı sırt*
sında bize çok sempatik bir tavır takınmış oldu
ğundan bahsedilmiştir. Bunun tek sebebi Levantenlerden, Runüardan, Ermenilerden boşalan bü
tün ticaret kollarını ele geçirmekti.
Rumların uzaklaşmasından sonra yavaş ya
vaş yahudi hanelerden dışarıya taşmaya başladı
Mason locaları bu harekete yahudi sermayesine
«Emniyetli manken ortaklar» teinin eden gizli
bir iç pazarı vazifesi görmeye başladı.
Lozandan sonra Türkiye azınlıkları ile Tan
zimat Türkiyesi azınlıkları arasında bir kıyasla
ma yapıldığı zaman kabataslak şöyle bir durum
belirir:
Tanzimatm çeşitli hürriyetlerle şımarttığı
azınlık tipi Rumdur. Lozan’dan sonra ise Türki
ye’de yalnız Yahudi için hürriyet vardır. (N.N,
Tepedelenlioğlu, Mason Saltanatına Paydos, Say
fa 44 İs t 1988).
Görülüyor ki Lozan’ın gizli ve açık maddele
ri ile tesis edilen Judeo-Grek menşeli kapitalist
sistem, Türkiye’de beynelmilel yahudi mâliyesi
nin müsait kazanç temin ettiği bir iktisadi ortam
meydana getirmiştir. Bu ortamda şuurlu bir dev*
let politikasının himayesinden mahrum bulunan

Beynelmilel Yahudilik bütün milletlerin hayatıyla uğraşıyor. Bugün yediğimiz yağlann hiç birisi saf yağ
olmayı??, karışık ve bosuk yaf t e , Her türlü mide hastalıkları yahudlliğin eseridir,

milli sermayenin canlanması imkânsızlaşmıştır.
Devletin koruyuculuğundan, planlamasından müs
takil ve kontrolünden uzak mili! sermaye, gayn
milli sermaye ve komprador Yahudi. Rum, Er
meni karşısında kendini koruyamamıştır.
BUGÜN EKONOMİMİZ NE HALDEDİR?
Türkiye bugün iktisadi yönden bir pazar u
yan sömürge durumundadır. Geniş yeraltı t«
yer üstü zenginliklerine, her nevi ham madde*
ye sahip olduğu halde temel sanayiini kurama
mış, kurmasına fırsat verilmemiştir. Ham mad
delerimiz ucuz Hatlarla dışanya gider, yüksek fiatlarla mamul madde haline gelerek Türkiye pa
zarlarında satılmak üzere ithal edilir. Kısaca
memleketimiz sanayiini kuramamış bir tanm
memleketidir. Ekonomimiz ise bütünü itibariyle
dışa bağlı olup, hakim ekonomik güçlerin tesir«
terine açıktır. Kendine yeten millet, ihtiyaçlannı karşılayacak bir hale getirilmemiştir.
Türkiye sanayileşmiş milletlerin mallarının
sergilendiği bir pazardır. Çünkü temel sanayiini
kuramamış, sanayiini dışa muhtaç olmaktan kurtanımamıştır. Rekabet imkânlarının yokluğu Tür
kiyeyi pazar olmanın da ötesinde sömürgeleşme
tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Millî ekonominin vazifesi müteşebise kâr te
min etmek, sadece ferde refah imkânı vermek
demek değildir. Milli ekonomi her şeyden önce
milletin hayat müdafaasına tahsis edilecek mal
ve hizmetlerin bütününden ibarettir Bu mal ve
hizmetlerin istihsalini, dağılmasını ve istihlakin!
tayin eden milletin tarihi ile tezahür etmiş ide
alleridir. Bunlann başında da milletin inanç, ¿tül
tür, ahlâk, din ve menfaatlerini korumak gelir.
Milletin hayatını koruma esasına dayanmayan
bir ekonomi politikası gizli bir esaret ve milleti
beynelmilel sermayenin köleliğine sürüklemek
demektir.
Türkiye’nin mevcut ekonomi düzeni bugün
Yahudi, Rum, Ermeni zümresinin korkunç vur
gunlarının ve yabancı sermaye firmalarının soy
gunlarının maskesinden ibaret hale gelmiştir.
BU NE HAZİN MANZARADIR
Milli ekonomimizi incelediğimizde görülür
ki; ekonomimiz istihsal sahasında soygun, inkı
samda adaletsizlik ve istihlak kısmında da israf
prensiplerine göre işlemektedir.
Devletimizin dış borçlarının miktan Aralık
1968 tarihine göre 51 milyar liraya yükselmiş,
iç borçlar ise 15 milyarı bulmuştur. Bu borçıar
hiçbir borç alınmadığı ve devamlı ödeme yapıldığı takdirde 2014 yılında Ödenmiş olacaktır.
Halbuki bu miktar azalmamakta, aksine korkunç
bir şekilde artmaktadır. Maliye Bakanlığının açık
lamalarına göre; her sene dışandan temin edi
len yeni borçların %70’i eskiden alınmış borç*
ların faizlerinin karşılığı olarak dışarıya öden
mektedir. Böylece dışarıdan alınan yüksek faizü
borçlar, milletimizi beynelmilel mâliyenin köle
si haline getirmektedir. Yukandaki 50 milyan
geçen dış borcun 15 milyar liraya yakını faizler
den doğmuştur. Bu gerçekten korkunç bir man
zaradır. Milletin geliri faiz olarak dışarıya ak
makta, beynelmilel Yahudi mâliyesi hesabına
milli servet, gayn milli hale gelmektedir.
Siyasi iktidarlar büyük bir sorumsuzluk için
de dışandan yüksek faizli borç temin edip bütçe
açıklarım kapamayı marifet saymakta, millî eko>
nomiyi tamamiyle güdümlü hale getirmektedir.
Milletimiz yabancılara faiz ismi altında yüksek
nisbette vergiler ödemektedir. Millî serveti gay
ri millî hale getirmede beynelmilel yahudiligin
kullandığı en iğrenç soygun vasıtası faiz, milli
serveti gayri millî hale getirmekte, milyonlarca
liranın dışanya çıkmasına sebep olmaktadır.
SOYGUN VASITALARININ DİR DİĞERİ
Türkiye’nin İktisadî imkânlarını soymak ve
sanayileşmesine mani olmak için kullanıiar di«
ğer bir soygun vasıtası da yabana sermayedir.
Memleketimize 1960 yılı m m alınırsa yılda 100

im le r s o y u y o r
milyon lirayı aşkın yabancı sermaye girmektedir.
Bu mikdar, önümüzdeki günlerde süratle arta
caktır. Meselâ 1969 yılında 35 yabancı firma ça*
lışma izni almıştır ve bunlar 2 milyar liraya ya
kın yatırım yapmak için teşebbüse geçmişlerdir.
Va bancı sermayeyi teşvik kanununa göre,
memleketimize akan beynelmilel sermaye, en kı
sa zamanda en yüksek kârların kazanılacağı sa
halara ahmaktadır. Milletimizi yabancılara müh»
tac olmaktan kurtaracak istihsal vasıtaları yeri*
ne, Türkiye’de pek kolay karşılanması mümkün
olan ihtiyaçların imal edildiği sahalara yatırumaktadır. Daha çok gıda sanayii, tekstil sanayii.
Turizm sahalarına temayül etmektedir. Yanı ya
bancı sermaye istihlâk ekonomisini kamçılamak
tadır. Fakat, sanayimizi güçlendirecek sahalara
itibar etmemektedir. Mesel:, makama, bisküvi
fabrikası, meşrubat fabrikası, jikiet veya çikola
ta fabrikası, kadın müstahzarat eşyası fabnJusi
açılmaktadır. Yabancı sermaye dışarıdan ithal
mecburiyetinde olduğumuz sınai maddeleri, ma
kineleri imal edecek fabrikaları kurmak ciheti
ne gitmemektedir. Yabancı sermaye bugün dev
letimizin kontrolünden uzak ve üstelik yerli ser
maye karşısında bir çok imtiyazlara ve rekabet
imkânlarına sahib bulunmaktadır. Bu haliyle en
kârlı sahalarda yatırım yapar ve dışarıya büyük
kârlar transfer eder. Yerli sanayii yıkar, istih
lâki teşvik ve tahrik ile millî ekonomimizin kal
kınmasını durdurur.
Bu haliyle yabancı sermaye, yabancı ideolo
jilerin tahakküm âleti olarak; millet kalkınması
için değil, kâr temin etmek için gelir. Bugün
devlet, ekonomik hayattaki nazım rolünü ifâ et
memektedir. Gafil iktidarlar, yabancı sermayeyi
himaye etmektedirler. Milli menfaatler üzerine 4
senelik iktidar garanti altına alınmaya çalışıl
makta ve bunun için de Türkiye ekonomisindeki
hakim güçlere imkânlar açılmaktadır.
Bu haliyle milletin İktisadî hayatı bir krizin
içinde bulunmaktadır. Kalkınmış, müreffeh Tür
kiye v.s. masalları bir tarafa bırakılırsa gerçek
ler meydandadır.

İSTİHSALDEKİ KORKUNÇ MANZARA
Bütün bunların yanında istihsaldeki soygun
ve inkısamdaki adaletsizlik tüyler ürperticidir.
Nüfusumuza oranlan %3’ü geçmeyen gayri milli
unsurların sadece İstanbul sanayiinde müessese
adedi itibariyle hakimiyetleri, %60 nisbetini bul
maktadır. Ticaret odası bültenlerinden istifade
ile yapılan hesaplara göre; bakır sanayiinin %
59 u, Kimya sanayiinin % 60% madenciliğin %
66’sı, otomobil malzemeleri sanayiinin % 60%
makine sanayiinin %52 si, tekstil sanayii maize»
melerinin %64 Yahudi, Rum, Ermeni v.s. patron
ların elindedir. Yani yaklaşık olarak İstanbnl sa
nayii, %60 nisbetinde gayri milli sermayenin ha
kimiyeti altındadır. Bu rakamları çoğaltmak müm
kündür. Ancak şunlar göstermektedir ki, azınlık*
lann sanayiimiz üzerindeki tesirleri fevkalâde bü
yüktür. Ve bu imkânlarla milli gelirimizin aslan
payı beynelmilel Yahudi mâliyesinin ve ortakla
rının kasasına akmaktadır. Dışarıya kaçırılarak
İsviçre bankalarına Yunanistan ve İsrail banka
larına taşınmaktadır.
Bu hususta aşağıda vereceğimiz rakamlar
daha da korkunçtur. Bunlar milletimizi simle
rin soyduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yahu diye, Amerikaya, Rusyaya satılmamış bir fert
bu manzara karşısında şakaklarını avuçlarının
içine alır ve düşünür.
İstatistik Genel Müdürlüğünün yayınlamış
olduğu 1965 yılı rakamlarına göre aynı yıl için
de 150 bin liranın üzerinde net gelir sağlayan
vergi ödeyicisi firmaların sayısı 37511 bulmak
tadır. Bunların 1950’si İstanbul’da olup ödedik
leri vergilere göre altı grupta topladığımızda
Türk ve gayri müslim vergi ödeyicilerinin dağ*
h p m şefcH alır:

1 — Yılda 150 bin lira ile 250 bin Ura ara
sında net gelir getiren 280 vergi ödeyicisinden;
433'ü Türk, 347’si gayn müslim.
2 — Yılda 250 bin lira ile 400 bin lira ara
sında net gelir getiren 507 vergi ödeyicisinden;
272’si Türk, 235’şi gayn müslim,
3 — Yüda 400 bin lira Ue 700 bin lira ara
sında net gelir getiren 323 vergi ödeyicisinden,
205’şi Türk, 118’si gayri müslim,
4 — Yılda 700 bin Ura Ue bir milyon Vira
arasında net gelir getiren 184 vergi ödeyicisin
den, 95’si Türk, 89’u gayn müslimdir,
5 — Yılda bir nülyon lira ile İki milyon Ura
arasında net geUr bildiren 98 vergi ödeyiciden;
55’şi Türk, 43’ü gayn müslim,
6 — Yılda iki milyon üzerinde net gelir bil
diren 58 vergi ödeyicisinden; 34’ü Türk, 24’u
gayn müslimdir.

Fatihlerin torunları kendi Öz vatanlarında Sa
lomanlann, Hristolann, Avramlann veya içimiz
deki manken ortaklarının, uydularının hizmetkâ*
ndır. İşçinin, köylünün, esnafın ve bütün mille
tin sıkıntısı ve ızdırabı, hep gayri millî kapitalist
sistemin imkân vo imtiyazlarından istifade ede •
rek; iktisadi bünyemizi kemiren gayri milli ser
mayenin hakimiyetinden, soygunlanndan ve sabo
tajlanndan doğmaktadır.
Tarih boyunca dünya siyonizmi ve diğer düş*
man kuvvetler, milletimizin maddî hayatının te*
meli servetini yıkmaya ve İktisadî hayatımız file
rinde hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Milleti
mizi köleleştirmek için en adi ve iğrenç vasıtala
ra baş vurmuşlardır. Yoksa yukanda açıkladığa
mız hakimiyet kendiliğinden teessüs etmemiştir.
Büyük bir krizle karşı karşıya bulunan iktisadı
mız tesadüfen bu hale gelmemiştir. Beynelmilel

Miüt servetimiz bize kabnl ettirilmiş sistem le Yahudililik namına soyulmaya devam ediyor.
Yahudilik, mücadelemizi, soygunculuğuna manı bulduğu için sindirmeye çalışıyor.
Şu rakamların dile getirdiği mânâya göre
İstanbul’da 150 bin liranın üzerinde net gelir
bildiren 1950 vergi ödeyiciden 1094’ü Türk, 856’
sı gayn müslim vatandaşlardır. Bu 856 gayn
müslim vatandaştan 720’si musevi olmak üzere
geri kalan 136’sı Rus ve Ermeni asıllıdırlar. İs
tanbul’da 2 milyon insan yaşadığına ve bunlann
arasından 176 bin vatandaş gelir vergisine tabi
iş yaptığme göre, İstanbul nüfusunun ancak %
15 şini teşkil eden gayn müslim vatandaşlar yıl
da 150 bin Uranın üzerindeki net gelirlerin %
43 ünü ele geçirmektedir.
Hele musevi vatandaşlar sayısının sadece
44000 olduğu düşünülürse yüksek gelir dilimle
rindeki paylarının %70 in üzerinde olduğu anla»
şılır.
FAKİRLİK NEREDEN DOĞUYOR..
Milletimizin fakirliği ve sefaleti; millet eko*
namisi üzerine çöreklenmiş olan beynelmüel ser
mayenin milU ekonomiyi yıkmasmdan doğmakta
dır. Millî gelirin büyük bir kısmının beynelmüel
sermayenin, soyguncu Yahudi, Rum, Ermeni tüc
ca rlara kasalarına akmasından meydana gelmek
tedir. Milli servetin çarçur edilmesinden, gayri
millî unsurlara kâr ve iktidar temin edilmesin den ne$et etmektedir.

Sionizmin asırlık ekonomi politikası, Fener pat
rikhanesi ve Roma katolik kilisesinin müştereken
hazırladıklan hainane planlar bugün semeresini
vermektedir.
Bilindiği gibi beynelmilel Yahudilik bütün
adi müttefikleriyle beraber bir cihan hâkimiyeti
kurabilmek için çalışıyor. Tevratta «Bütün millet
ler sana kulluk, kölelik edecekler» denilmekte
dir. Bu hedef uğruna dünya Yahudiliğinin yapamıyacağı yoktur. Bunun için milletimizin ve miUet
lerin ahlâkını kemirmek, servetini sömürmek,
ideallerini çürütmekle meşguldür. Milletlere hük
medebilmek için onların ekonomilerini yıkmaya
ve hakimiyeti altına almağa çalışmakta, her tür
lü iğrenç soygun yollarına ve sabotaj usullerine
müracaat etmektedir.
YAHUDİ PLANLARI
Planlar hazırdır. Yahudi ekonomi politikası
nın esaslan, hedefleri ve temelleri muharref Tev
ratta ve Protokollerde çizilmiştir.
c...... Bütün milletlerin servetlerini, altın ve
gümüşlerini soyacaksın» (Zekeriya 14-2)
«Çok milletlere ödünç vereceksin, fakat «en
ödünç almıyacaksın» (Tesniye 15-6)
«Milletlerin südünü ve krallann memesini
emeceksin» (İsava 60-1) (Devamı 14. sahifede)

Türkiye’de geçen seneden beri Gomel ve Zigna adlı yahudi şirketinin oy
ııadığı oyunların içyüzü bir türlü ortaya konmamıştı. Bilhassa solcu ve masoı
basının üzerini küllendirmek isteği hadise, milletin ızdırabma yakından aşins
olan bir hakimimizin gayretleriyle yemden ortaya çıktı. Yeniden Milli Müca
dele’nin geçen sayısında zeytinyağı davasıyla ilgili olarak bir yorumu neşret
mişti. Gelecek sayımızda Sayın Hakim Vedat Altuna’nun göndermiş olduğu kıy
metli evrakından okuyucularımıza bazı pasajlar sunacağız. Bu arada Sayır
Vedat Altun’aya teşekkürlerimizi iletiriz.

AMERİKA KAMBOÇYA'DA
NEDEN SAVAŞIYOR

Son günlerde Güney Doğu Asya’da barut ko Kamboçya ordusunun 18 gün bile dayanamaya
kuları fazlalaşmış, gülle ve mermi yağmuru art cağı gözlemcilerin ittifakla verdiği karardır.
Kamboçya’daki askerler ve sivil halk son
mış bulunmaktadır. 1959 dan beri komünist Rus
ya ve Çin’in himaye ettiği komünist Kuzey Vi- derece müşkül durumdaydı. Kamboçlular Ameri*
etnamla Amerika*nın himaye ettiği Güney Vi kalı gazetecilerden A.B.D. um kendilerine yar
dım etmelerini istiyorlardı. Yüzbaşı Ouhh Samon
etnam kuvvetleri arasında sürüp gelen bu harp
son günlerde yeni bir safhaya girmiş bulunmak gazetecilere, «Siz gazeteciler Washmgîon’a bura
daki durumun vehametini yazın» demiştir. Bi
tadır.
Kamboçya’da bu günlerde sürüp giden çar zim cephanemiz yakında bitiyor ve yalnız bir
şekilde savaşa devam edecek durumda değiliz:
pışmalar hakkında gerek dış basında, gerekse
bizdeki gayri millî basında hakikatler açıklanma Adamlarımıza bakın bazılan ancak üç günlük
mış ve milletimize doğru bilgi verilmemişir. Arne eğitim görmüş. Bizim ihtiyacımız A.B.D. nin Gü
rika’nm Kamboçya’yı işgalini günlerce baş man ney Vietnam’a yardım ettiği gibi bize de yardım
şetlerine çekenler, senelerdir Komünist Rus ve elini uzatmasıdır.» Newsweek 4 Mayıs 1970 shf.
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Çin işgalinde inim inim inleyen yüz milyon esir
Müslüman Türk’ten bahsetmediler. Bu onların
kime hizmet ettiğini ve kimin hoparlörü olduğu
nu tekrar isbat eden bir hareket oldu. Bunun
yanında bu gavn milli basın Kamboçya’da yanı
lan son ihtilâlden sonra Kuzey Vietnam komü
nistlerinin Kamboçu işgalini de dünyaya ve mil
letimize duyurmamıştı. Bizdeki Komünist tella
lı basın su günlerde Kızıl Vietkong gerillalarının :
avııVatljŞını yanmakta devam etmektedir.
KAMROCVA*r>4 HARP NİÇİN OLUYOR?
Çin Hindi9ni Fransızların terkinden sonra,
üç avn devletçik kurulmuştur Laos, Vietnam,
Kamboç.
1946 da bağımsızlığa kavuşan Kamboçya kral
lıkla idare edilen bir ülkedir Fransızlar 1954 de
DTFN - BİTTİN PHU da yenildikten sonra bu bol*
gevi terkettiler. Cenevre konferansı Fransızların
terkettiSi bölgeyi iki devletçiğe ayırdı. Laos,
Kamboçya.
Bu tarihten itibaren Hint okyanusuna inme
ye çalışan Rusya ve Kamboçya’yı i-sfilâva hazırla
nan komünist Cin sızma hareketlerine hız vermiş
ve son günlerde Kamboçya’ya yerleşen komünist
Güneydoğu Asya’da Komünist Vietkong hücum
mattan sayısı 4000’i bulmuştur. (Time Aralık
iarma uğrayan Kamboçya.
1osm
Bu sızma hareketlerine karşı Amerika Laos
İşte Kamboçya.ya Amerika bu şartlar altın
ve Güney Vietnam milliyetçilerine yardımda bu da yardım etti. Gerçi bu Amerika için kaçınıl
lunmuştur. DAİLY MTRRGR 5 Mayıs 1970.
maz bir fırsattı. Bilindiği gibi eski kral Norodora
Bu sızma faaliyetlerinin neticesinde Güney
Shanouk ajanlığını yaptığı efendilerine sığındı.
Kamboç toorakları Vietkong’un üslendiği yer ha
Pekin’e kaçtı. Bugün Amerikancı bir darbe ile
iine gelmiştir 1959 da harekete geçen komünist başa geçen Lon Nol isimli başkan idareyi yü
gerillacıların da bulunduğu ihtilâlciler 1960 61 rütmektedir.
de bir darbe yaparak devlet idaresinde söz sahi VİETNAM HARBİNİN GERÇEK
bi olmuşlardır. 1963 de Başkan Diem düşürül YÜ£Ü VE KAMBOÇYA HAREKETİ
müş ve katledilmiştir Vietnam’da komünist ge
Kamboç harbinin tam manalandmîması Vi
rillalar bundan sonra büyük bir hakimiyet tesis
etnam harbinin iyi anlaşılmasına bağlıdır. Neye
etmişler ve anti komünistleri öldürmeye başla harb ettiğini senelerdir öğrenememiş zavallı
mışlardır 1964 te Güney Vietnamlı ve Kamboçlu
Amerikan conilerinin senelerdir yürüttükleri bu
milliyetçiler ise karşı harekete geçmiştir. Ve bu
harbi gerçekte idare edenler hiç şüphesiz ki ma
kavga bugüne kadar devam edip gelmiştir.
son Amerikan subaylarıdır Bunlar ise emirleri
ni milletlerinin iradesinden değil Beynelmilel
DAILY MÎRKOR 5 Mayıs 1970.
Yahudiliğin Amerika’daki temsilcilerinden almak
Kamböç’ia Deim’in düşmesiyle devlet idare
Bunun içindir ki Vietnam harbi sona erme
sini eline geçiren NORODOM SHANOUK görü mektedir Beynelmilel Yahudilik bu çıban basını
nüşte tarafsız olmasına rağmen HEP KOMÜ kanattıkça kanatıyor Oradaki zavallı Vietnam ve
NİSTLERİ KORUMUŞ Çin ve Rusya ile ilişkile Kamboç halkının kanını ve servetin! emdikçe
rini artırmıştır. «Hele 1969 dan sonra Kamboç* emiyor, Amerika’nın Vietnam’da tam netice al
un Kuzey Vietnam sınırlan komünist gerili acıla masını istemiyor Kuzey Vietnam, L*aos. Kamboç9
rın üs ve ikmal merkezi haline gelmiştir Viet- ta komünistlerin üslerini İkmal merkezlerin! bom
kong çetelerinin talim bölgesi haline gelen Gü balatmıyordu Birinci ve İkinci Dünya Savaslaney Kamboçya aynı zamanda Vietkons’un silâh
nnda teşkilâtlı ordulan yenen Amerikan ordu
fabrikalarının ve zahire am barlarının genel mer ları bu Yahudi biraderler sayesinde Vietkong’
kezi olmuştur Güney Kamboçya’daki tapmaklar un oyuncağı oldu.
komünist batmakla« haline gelmiştir.» «NewsZavallı Amerikan askerleri ihanetlerden ha
week 4 Mayıs 1970»
bersiz senelerce çarpıştı durdu Havalıda su iöKomünistler Kamboç askerleri ile çarpışmış ver gibi düşmanın asıl üsleri yerine. İhanetler
lar, Giinev Kamboçya komünistler tarafından iş sebebiyle boş arazîleri bombaladı Çünkü kendi
gal edilmiştir Fakat bu çarpışmalarda dünya ba ni idare edenlerin komünizmi tezgâhlayan, koru
sını haber vermemiş adetâ hiçbir sey olmamış yanların kanitalist Amerikan yahudiliği olduğu
çasına susmusttrr Bugün avası erirtrib kadar baŞî- nu bilmiyordu
ran devlet reisleri ve, Beynelmilel Yahudiliğe
Vietnam harbi hakkında Amerikan ordulan
nsaVîık eden dünva basını bundan da bahsetme kumandanının verdimi bevanat gizlenen gerçekle
miştir «Kuzey VietnamlIlar çatışmalar anında re ışık tutmuştur «Yendiğimiz VietnamlIlar Kam
KamHne askerlerini serilere kadar püskürtmüş bocva*ya ve Laos’a kaetıklanndan öldürücü dar
ve Wr*nin en kalabalık ve en verimli veri erini beyi vuramıverduk Onlan takm izni de verilmi
kontrAİİArî altına almışlardır Hattâ başkent Ph- yordu BövlAİîkîe onlara k u v v e t i i m k â n ı ver
notn
20 mîl vakml-mna kadar vaki asmış miş Aİnvorduk.» (Time Aralık 1969^
lardır S^hre ffîden tw ı voli an kesilmiş ve Meİste bunun içindir ki düşmana öldürücü dar
kong nAhrî?ıd<4rî trafik durdurulmuştur Şehrin beyi vurmanın en savlam yolu Kamboc’daki ko
ancak 18 günlük yakıtı kaldığı rapor edilmiştir. münist üslerin bombalanması idi. Ancak Kamboç
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ya'daki komünist üslerinin imhası gerçekleşir ve
komünist tecavüzleri kati olarak kırılabilir mi?
VİETNAM VE KAMBOÇ HARBİ
EKONOMİK HARBİN DEVAMIDIR
Önce bu iki harbi kimler devam ettirmek is
tiyor onu görelim.
«Newyork Times gazetesinde Vietnam har
binin devamını isteyen 45 imzalı bir ilân çıktı.
Bu 45 imzanın içinden 31 tanesini bankacı ve sa
nayiciler teşkil ediyor. Geri kalanını da bu ban
kacılara bağlı sektör ve gazeteciler teşkil ediyor
du. Bu imzalar üç sermâye grubunu temsil edi
yor.
1. Grup: Davit Rokfelîer grubu.
2. Grup: Morgan grubu
3. Grup: Savaş sanayi liderlerinden Lazart firma
sıdır.
Görüldüğü gibi Vietnam savaşının devamını
isteyenler ve devamını mümkün kılanlar bu ser
maye gruplarıdır. Bu sermaye grupları dikkat
edilirse beynelmilel Yahudi sermayesinin Ame
rika’daki mümessilleridir.
NEWYORK TIMES 9 Eylül 1966
Gerçek Emperyalizm - Neemeddin Erişen
Shf. 36
Ancak Vietnam ve İCamboç harbi yalnız Ame
rlka yahudiliğine değil aynı zamanda beynelmi
lel yahudili4*in Rus ve Çin koluna da -aynı ölçü
de kâr ve iktidar temin etmektedir.
4
Haziran 1968 tarihli Yeni Gazete’de Viet
nam harbi hakkında şu haber verilmiştir: «Rusya,
Vietnam savaşında ekonomik kazançlar elde eden
ülkelerin basında gelmektedir Daha açık bir
şey söylemek gerekirse eğer Vietnam’da bar*ş
kurulursa ekonomik durumları sırf bu ülkede en
korkunç ve en vahşi şekilde devam eden savaşa
bağlı bulunan en az 12 devlet 1930 yıllarını ha
tırlatan bir krize yuvarlanacaklardır.»
Gerçek Emperyalizm, shf. 37
Görülüyor ki, Vietnam’da harbin devamını
isteyen beynelmilel yahudilik harbin Kamboç’a
da sıçramasını isteyecektir Çünkü yıkılan yerle
rin imannı üzerine alanlar yine Yahudi serma
yedarlar olacaktır. Harbin genişlemesinden aza
mî istifadeyi yine Yahudilik temin edeeektir.
KAMBOÇYA'DAKİ VİETKONG
Ü S L E R İN İ BOMBALAMAK NEDEN ZARURÎ?
Amerika eğer Vietnam harbini gerçekten bi
tirmek istiyor ise yapacağı en hayat! iş Laos
Kamboçya, ve Kuzey Vietnam’daki bütün üsleri
ortadan kaldırmaktır Komünistlerin bütün üsle
ri ortadan kaldırılmadan Vietnam harbinin bit
mesi bir hayaldir Milliyetçi Amerikan general
lerinden Ves Morilland ve Mac Artur’un Kore’
deki görüşü de bu idi. Yer altı sığınak!an imha
edilmedikçe takvive üsleri durdukça harp devam
edecektir. Harbi devam ettiren yahudilik parsayı
toplayacaktır. Bütün üsleri imha edecek b ir ka
ran da ancak Yahudiliğin her türlü baskısından
azade mili! b ir Amerikan devleti verebilir Bu
gün Amerika siyasî hayatı böyle olmadığına gö
re bu hareketler bir göz dağı verme çabasından
ibaret kalacaktır

AMERİKA KAMBOÇYA’DAKİ ÜSLERİ
HAtfRİ BİTİLMEK İÇİN BOMBALAMADI
Şunu hemen belirtelim ki Amerika Vietnam
harbili bitirmek niyetiyle hareket etmemekte
dir Görünüşte Amerikan milliyetçiliğinin tesi
riyîe verildiği zannedilen bu karar belki de daha
önceden olduğu gibi hiç bir ^Vietkong üssünü or
tadan kaldırmayacaktır. Gerçek Amerikan mille
tinin prestijini kurtaracak bu karan ne Nikson
tatbik edecek durumdadır, ne de Vietnam’daki
Amerikan askerleri. Çünkü Amerika ve Rusya £i
bi emperyalizmin tatbikcisi devletlerin sivasî ka
derine hakim olan sinonizm bu harplerin devamı
nı istemektedir. S te r harp durursa Yahudi Ber
naTd Barufc silahlarını satamayacaktır Morsan
ve şirketleri yatırım yapıp soygun yapamayacak
tır Halbuki hem komünist Kuzey Vietnam’ın kul
/andığı silahlar, hem de Amerikan ve Günev Vi
etnam ordulannın kullandığı silahlar
Bem*«rd
Ban’h’undur Harp durursa komünizm yayama
istidadı gösteremeyecektir Halbuki Yahudi ;dn
(Devamı 14. «alılfede*
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TURKIYEDE
Va t a n b ö lm e f a a l iy e t l e r i
Mao’nun yukarıdaki talimatı ile hareket eden
m
Türkiye komünistleri, geçici bir müddet için Do
ğulu kardeşlerimizi elde edebilmek amacıyie, ba
lokantada içki içiyorlar» diyor ve samimiyetsıa
sın yoluyla bu meseleye eğildiler. Çalışma kıs
men de olsa semeresini verdi Biraz sonra oku liklerine işaret ediyordu.
Evet! Doğunun ızdırabı vardı. Fakat bu izdi
yacağınız vesika komünizm propagandası suçun
rap, milletimizin ızdırabmdan farklı değildi. La
dan defaatle mahkum olan Mihri Belli’ye aittir.
kin Doğunun ızdırabını ele alanlar, ızdırabmu
Doğu için evvela bir millî (!) demokratik devri
üzerine kadeh kaldırıyorlardı, erçekten miting
mi öngörmektedir.
tertip edenlerin, Doğulu kardeşlerimizle hiç bil
«Doğu meselesi ancak misak-ı milli sınırlan
içinde, hem batıyı hem Doğu’yu kapsayan miti! rabıtası yoktu.
Demokratik Devrimi gerçekleştirmekle çözümle Yaşadıkları hayatlarıyla milletimizin ızdırabı ara
nebilir.» (Yaşasın Kürt Türk Kardaşlığı Mec sında ancak uçurum olarak tarif edebileceğimiı
tezatlar mevcuttu.
muası Shf 11).
İSTİKLAL HARBİNİ RUSLAR
Mihri Belli’nin Doğu meselesi için düşün
SAYESİNDE Mİ KAZANDIK?
dükleri ile Mao’nun yazdıkları arasında tam bir
Doğu meselesini kirletenler İstiklâl harbini
ayniyet vardır. Mao diyor ki:
«Komünist Partinin temel taktik görevi ne oluk oluk oluk kan dökerek kazanmış olan mil
dir? Bu geniş bir devrimci milli (!) birleşik cep letimizin bu zaferini, Rusya’nın yardımına bağ
lıyorlar.
he kurmaktan başka bir şey değildir? (Emperya
«Sovyet Sosyalist Devrimi olmasaydı, dünya
lizmle Mücadele - Mao - Shf. 108)
nın galip emperyalist devletleri, Çarlık Rusyası
Bugün komünistlerle ittifak halinde bulunan
dahil olmak üzere Anadolu ayaklanmasını ezer,
siyasî Kürtçülerin büyük bir kısmı federal bir
hattâ
milletçe yaşamamıza son verebilirdi.» (R.
Kürd devletinin kurulması emelindedirler. Ancak
Nasuh İleri • Doğu Mecmuası Sayı 1 Sahife 14;
federal Kürd devleti fikri, komünistler tarafınTarihin ve jeopolitiğin bize en büyük düş
dan asla tasvip görmemektedir. Nitekim son seneler bu parçalanmalar bütün çıplaklığı ile göze man yaptığı Rusya, otuz yıl önce dahi Kars’ı ve
batmaktadır. Toplantılarda Kürdçe şarkıların söy boğazlan istiyordu. Hangi ocağımız var ki, fert
lenmesi üzerine, komünistlerin toplantıları sabo lerinden hiç olmazsa birisi Rus harbinde müba
rek topraklar için şehit düşmüş olmasın? Adi bir
te etmek istedikleri, edemeyince toplantıyı terk
milleti bize dost göstermek isteyenler var. Çün
ettikleri görülmektedir.
kü satılmışlardır. Bitlise kadar dayanmış müstev
OsmanlIlar zamanmda Doğu’da ırk ihtilâfları li bir devleti bize dost gösteren bu adamlar «Do
yüzünden son senelere kadar anlaşmazlıkların ğu meselesi» üzerinde bağmp çağıranlardır.
çıktığı vaki değildir. Bu yüzden Lozan konferan
Oysaki Rus harbinin en büyük cefasını Doğu
sında Doğu bölgesinde iki ayrı kavmin yaşadığı
çekmiştir. Cephelerde yiyecek bulunamadığı için
İsrarla belirtilmek istenmiştir.
çarık yenmiştir. Ot yenmiştir. Hâlâ taştığı zaman,
«...Lozan’da, misakı milli hudutları dahilin Bitlis deresi Rus harbinin hatıralan olan kılıçiade yaşayan bu iki kardeş kavmin, Kürtlerin ve n , sahile vurmaktadır. Nüfusumuzun büyük bir
Türklerin varlığım resmen kabul ettik ve bu tu kısmını Rus harbinde şehit verdik. Nasıl olurda
tumumuz, Türkiye halkının birliğini zedelemedi, biz böylesine amansız bir düşmanla dost oluruz.?
tersine bu birliği perçinledi.» (M. Belli - 20 Mart
İstiklâl harbini, nüfusunun yarısı bahasına Trak
1969 - A. Ü. Hukuk Fak. Konferansı metni)
ya’da,
Toroslarda, Bitlis’te şehit düşerek bize ar
Yukarıdaki ifadelerde, Lozan Antlaşması ile
mağan etmiş ecdadımızın mirası, Rusya’dan arta
Osmanlı topraklan üzerinde yaşayan iki kavmin
kalmış gösterilmektedir.
Doğu bölgelerimizde «Barzani’nin kızkardeşi de ¿a
varlığının resmen kabulünden bahsedilmektedir.
RUSLAR
İRAN
KÜRTLERİNİ
vaşıyor»
diye lanse ettirilen, Hristiyan Margaret... MarLozan antlaşmasında bu hususun kabulü «birliği
garet’in bu fotoğrafı bastmlarak Doğu’ya dağıtılmıştır.
mizi zedelemedi, tersine kuvvetlendirdi» denil NASIL ALDATTILAR?
«Nisan ayı aynca Bakü’ye Kürt talebeleri- Margaret’in Müslüman Kürdler için çarpıştığı düşü'
mektedir.
Peki, Lozan Antlaşmasından evvel bu top nin gönderilme zamanıdır. Bu sırada Sovyetlernülebilir mi?
raklar üzerinde ayrı kavimler mi yaşıyordu? Os 1200 kadar mavzerle birlikte bir matbaa makine
zi’dir. Muhammed Gazi uzun yıllar Rusya’da kal
manlI bünyesinde iman, kültür, tarih beraberli sini de Mahabad’a göndermiş bulunuyorlardı.
ği yapmış Doğulu kardeşlerimizin bu bölgede ya Cumhuriyetin ilâmndan bir ay sonra, sekiz kam mış, Rus kültürü almıştır.
1946 da Ruslar tarafından başkanlığa oturtu
şadıklarının Lozan’da resmen kabulünün sebebi yon asker! teçhizat gelmiş ve bir hafta sonra beş
kamyon daha gelmiş bulunuyordu. Bütün bun lan bu zat, bir müddet sonra aşiret beyleri ile
neydi? Bu antlaşma birliğimizi ne şekilde perlarla Kürt Hükümeti Sovyetlerden İsrarla tank temasa geçerek milliyetçi bir hava temini için
çinlemişti?
Sualleri biz cevaplandıralım. Menfur antlaş lar ve toplar istemiş ve bu istekleri yerine gelir uğraşır. Artık Rusyanm direktiflerine pek kulak
ma ile, bütün dünyaya bu topraklar üzerinde ay se ancak cenuptaki İran ordusuna es duruma ge asmamaktadır.
«... Fakat Sovyetler, Kürdler arasındaki mil
rı iki kavmin yaşadığı resmen ilân edilmek iste lebilirlerdi Ruslar hiç bir saman bu isteklere
hayır demediler. Fakat fiiliyatta hiç bir saman liyetçi havayı benimsemediler. Hattâ bu tar? ha
niyordu. Böylece ileride «ırk» kavgalarının kö
reketleri şüphe ile karşıladılar. Bu sebeple Kürd
Kürdlerin istedikleri bu şeyleri göndermediler.
rüklenmesi için şimdiden zemin hazırlanıyordu.
lerin taleplerini açıkça desteklemekten kaçındı
Bu antlaşma ile şayet birlik perçinlenseydi, 5-6 Çünkü Ruslar, devamlı iki yüzlü bir politika gü
düyorlar ve sözleri ile fiilleri hiç bir saman bir lar. Siyasî ajanlar vasıtasıyla kendi arzulan üze
asır aynı gaye uğruna ihtilâfsız yaşamış millet
birini tutmuyordu. (Barzani ve Mahabad Kürdis- rine Kürdler arasına sızma prensibini denediler,
evlatları, şimdi birbirine düşürülmezlerdi.
(a.g.e. Sahife 36-37)
tan Cumhuriyetinin Kuruluşu • D. K. ŞeyhhasaBeynelmilel Yahudiliğe ehil olmayan eller
Rus politikası Muhammed Gazi’yi başkan yap
tarafından Lozan antlaşması ile, milletimizi ile nanlı Sahf. 119)
Ruslar Kürtlere verdikleri sözlerden sadece masına rağmen, Kürtlerin ezelî itimatsızlıktan se
ride parçalayabilecek taahhütler, fütursuzca ve
bebiyle, elinde yedek eleman bulunduruyordu. Ni
birisini tutmuşlardı. O da Kürd talebelerinin
rilmişti. Bugün ise hakikati görme kabiliyetleri
Rusya’da tahsil yapabilecekleri idi. Bunun ne tekim Irak’taki iç harbin neticesi Rusya’ya sığın
türlü menfaat ve vaadlerle satın alınmış ajanlar,
manaya geldiği açıktır. Kürd talebeler Rusya’da mış olan Barzani ve 528 adamı bu yüzden Kızılbu antlaşma ile birliğimizin perçinlendiğini utan
ordu’da gerilla eğitimine tabi tutuldular Gazi’nın
komünist kültürü alacaklar ve memleketlerine
madan yazabiliyorlar.
döndüklerinde komünist rejimi getirmeye çalışa kendi bildiği gibi hareket etmesi Moskova’yı il
«KARDEŞİM, BUNLARA İNANILMAZ.»
kin endişeye sevketmişti. Bu sebeple Mahabad
Fakat basın vasıtasiyle de desteklenen «Va caklar.
Cumhuriyetinin kabine üyeleri Tebriz’e davet
«Neticede ilk elde kırk kadar talebe seçildi.
tan bölme faaliyetleri» istedikleri tarzda gerçek
leşmedi. İlk anda ne olduğunu anlayamayan kar Kendilerine doğrudan doğruya komünist ası aşı edildiler. Fakat Tebriz’de yapılan toplantı neti
lanmıyordu. Ama derslerin ana teması, Stalin’in ce vermedi. Kürd liderleri kabile şeyhlerinin
deşlerimiz, sonradan kendi meselelerinin kirletil
Kürdlere olan bağlılığından dem vuruyordu. Ba idare edeceği müstakil bir Kürdistan istiyordu.
diğinin farkına vardılar.
kü’ye gönderilen 60 talebeden, bugün ancak bir Tabii ki bu istek Rusların hoşuna gitmedi. Gazi
Son Doğu mitingleri dolayısıyla, Doğu’da ko
de kabile şeyhlerinin idare edeceği bir Kürdis
kaçı geri dönmüş bulunuyor, (a ge. shf. 61)
nuştuğumuz bir kardeşimiz:
Resmen kurulan ilk Kürdistan Cumhuriyeti, tan fikrini benimsediğini açıkladı. Rusya’nın ya
—
«Kardeşim, bunlara (mitingi tertipleyen*
lere) nasıl inanabiliriz? Söyledikleri şeyler belki Mahabad Kürdistan Cumhuriyeti’dir. 1946 da ku pacak birşeyi kalmıştı. Gazi’yi uzaklaştırmak...
(Devamı gelecek sayıda)
rulan bu hükümetin ilk başkanı Muhammed Gagüzel. Ama kürsüden iner inmez, karşımızdaki
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enen İhanet

Milletten

31 MART
&

Emperyalizmin beyni olan Siyonizm *
beynelmilel Yahudilik - bütün zulmü ile bu
grupların başmda gelir. İkinci güç, beynel
milel Yahudiliğin emrinegirmiş olan “bey
nelmilel Hıristiyanlıktır, Üçüncü grup; l>eynelmilel Yahudiliğin ve beynelmilel Hıris
tiyanlığın maşası durumunda olan kiralık,
fertlerin teşkil ettikleri gruptur. Ve niha
yet Hak İdeoloji ve ona teslim olmuşların
grubu gelmektedir.
BEYNELMİLEL YAHUDİLİK NE
İSTER?
«Sizden büyük ve kuvvetli milletlerin,
mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bas
tığı yer sizin olacak;» (Tevrat Tesmiye Kita
bı 2. Fasıl 23. Cümle). Görülüyor ki mu harref Tevrat, Yahudilere bir dünya emper
yalizmini tesis etmelerini emrediyor. Ve
bunun yollarını gösteriyor. Bütün insanlı
ğın köle ve yalnız Yahudinin efendi olduğu
bir hakimiyet hayali; Yahudi düşünüşünün
temelini teşkil eder. Bütün dünya Yahudi
nin mülkü, bütün milletler kölesi olacas,
bütün dinler yokolacak ve Yahudi şeriatı
dünya nizamı olacak!..
îslâmdan evvelki kin ve intikam duy
gularım körükleyerek, müslüman «Evs» ve
«Hazree» kabilelerini biri birine düşüren
Yahudi Sas Bin Kays’tai 31 Mart faillerin
den Yahudi Emanuel Karasso, Metr Salem,
Sakakini, Sandonski ve dönme Cavidler’e
kadar gelin.. Göreceksiniz ki, tarih boyunca
müsbet her hareket beynelmilel Yahudilik
ve Onun maşaları tarafından daima ya yo
lundan saptırılmak istenmiş veya darbelenmiştir. Milletimizin başına gelen felâketle
rin çoğunda beynelmilel Yahudiliğin par •
mak izlerini tesbit etmek her zaman İçin
mümkündür. Yahudi Abdullah îbni Sebe’nin, Yahudi Haşan Sabbahlarm temiz aki
demizi yıkmak ve muharref Tevrat akide
sini dikmek için vaktiyle giriştikleri ihanet
ler bu kıntası parmakların izlerindendır.
Fatih’i Edirne’de zehirleyen yahudi Doktor
Yakup Hamo’nun, yahudilerin Türkiye’ye
yerleşmelerinde önemli rolü olan Hürrern
Sultan’m kalplerimizde açtıklan yaraların
izleri hâlâ kananmadı.

«Ermeni Komitacılarına Yıldız’da bom
ba atıp Sultan Hamid’i öldürmeleri içıa
— İngiliz Kralı Edward — 13 bin altın ver
miş siyonistlerin maksatları için vardım sdip ecnebi bankalarında krediler açmıştı.»
(Taşkışlada 31 Mart Faciası. Mustafa Ta
ran Shf. 111964 İst.)
Beynelmilel güçler, elele vererek hazırladıklan, fakat sonunda birşey elde ede
medikleri bomba plânından sonra H. Meş
rutiyetin ilâm için gereken çalışmalara hız
verdiler. 23 Temmuz 1908 de gafiller, hain
ler ve ajanlar topluluğu H. Meşrutiyetin
ilânım temin ettiler. II. Abdülhamid H.
Meşrutiyeti ilân etmiş ve II. Osmanlı mebusan Meclisini resmen tanımıştı. Fakat iç
ten içe bu olanlara gönlü razı olmuyor, bu
rejimin ve "bu meclisin milleti yokoiuşa gö
türeceğini biliyordu. Hatta bu bilgisini ve
memnuniyetsizliğini zaman zaman açıkça
belirtmişti de. II. Abdülhamid’in bu tutumu
birinci meclis gibi İkinciyi de kapatıp ser
seri İttihatçıları uzaklaştırıp, meşrutiyet’e
son vereceğini anlatıyordu. Abdülhamid bu
düşüncesini tatbik safhasına koymak ister
ken millete dayanmaktaydı. Çünkü millet
vatan parçalarının elden çıkmasına nza gös
termiyordu. Çünkü millet İttihat ve Terak
ki Cemiyetinin iç yüzünü iyice anlamaya
başlamıştı. Çünkü millet beynelmilel Siyonizmin sinsi plânım sezmiş, ve pis çehresi
ni görmüştü. Ve Çünkü millet, Metr Salem,
Dönme Cavid, Karasso gibi Yahudi ve bir
çoğu’da Mason olan idarecilere itaat etmek
istemiyordu.
Yahudi daima kendisini gizlemek, faa
liyetlerini maskelemek ister. Eğer maskesi
yırtılacak olursa bir yılan gibi insanı, cemi
yeti ve maskesini yırtanları sokmak ister,
işte 31 Mart’tan evvel de maskeler inmeye,
millet uyanmaya başlamıştı. Padişah da
milletten vanaydı, öğle ise; uyanışı durdur
mak, Padişahı yoketmek ve Yahudizan fik
riyatı veniden "bina etmek gsrekiyordu.
Muharref Tevrettan alman aşağıdaki
cümleler; 1909 da Yahudilere 31 Mart’ı
tertip etmelerini emrediyordu:
«İşte sana karsı alevlenenlerin hepsi
utanacak ve Tüsvay olacaklar, seninle çeki
1897 yılında İsviçre’nin Bazel şehrinde şenleri arayacaksın ve bulamıyacaksm. sa
toplanan bevnelmilel Yahudi Kongresi. Os na karşı cenk eden adamlar bir hiçmiş gibi,
manlI îmoaratoriüğunun mutlaka yıkılma ve olmayan bir şeymiş gibi olacaklar.»
sı gerektiğini kararlaştırdı. Daha evvelde (Tevrat Îşaya Kitabı 41. Fasıl 11. Cümle).
de bahsedildiği gibi; Bazel’de alman kara
Beynelmilel Yahudilik ve onun kont
rı gerçekleştirmek için Yahudiler önce II. rolünde olan fesat şebekeleri muharref
Abdülhamid’i satın almayı denediler. Bun Tevrattan aldıkları emirle seferber oldu da muvaffak olamadılar. Sonra, bir taraf lar Büyük ve çirkin bir tuzak kurdular.
tan içte satılık uşakları teşkilâtiayıp mason Bevnelmilel Sivonizmin menfaati için kuru
localarında yetiştirirken, diğer taraftan da lan bu tuzak, tarihe 31 Mart isyanı olarak
Abdülhamid’i öldürmeye teşebbüs ettiler.
1905 Bomba hâdisesi İsviçre’de Yahtı- geçti.
diler tarafından plânlandı. Bu plânın tat
31 MART İSYANI NASIL BAŞLADI?
bikinde Ermeniler de vazife aldılar. Ma
Mürettep hâdiselerin en ustalıkla tercar Yahudisi Edvard Jures, Rus Yahudisi tibedilmişlermden biri olan 31 Mart’ten ev
Kabulvan bu suikastte baş rolde idiler.
vel ordu ve millet tahrik ediliyordu Ingiliz
Doğan Avcıoğlu ve benzerlerinin Ab- yahudilerînin Türkiye’deki ajanı Derviş
dülhamid ve Kâmil Pasa dostu olarak tak Vabdeti’nin gazetesi milletin hissine hitabedim ettikleri İngiliz Kralı Vn. Edward’ın diyor, millet? hazırlanan tuzağa doğru ade
da nasıl bir Yahudi uşağı ve bomba hâdise ta kovalıyordu. Bevnelmilel Yahudilik bu
sinin mürettiplerinden olduSunu asaSıdaki zor işe. kendi arasından da kurbanlar ver
vesika ispatlar.
meyi göze alarak başlamıştı.
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Abdülhamid Han’ın hatıratının bir ye
rinde 31 Mart’m içyüzünü anlamamıza yanyacak şu bilgi vardır:
«31 Mart’tan 1-2 ay evvel Pera Palas
otelinde verilen pek parlak ziyafette Me
buslar meclisi reisi Ahmet Rıza Bey, îttihad
ve Terakki muhaliflerim kahr ve tenkil
edeceklerini muazzam bir nutukta açıktan
açığa üân eylemişti.» (Abdülhamid anlatı
yor. Shf. 40 Serdengeçti Neşriyatı. Ank.)
Paris Localarında yetişmiş, Siyonizm’e
nasıl hizmet edeceğini öğrenmiş, anasının
da babasının da gayri müslim olduğunu
öğüne öğüne söyleyen birisinin ağzından
çıkan bu sözler çok manidardır.
31 Mart’m Taşkışla ve Beyoğlundaki
Avcı Taburlarının isyanı ile başladığı hu
susunda hemen bütün kaynaklar birleşirler.
«Meşrutiyet muhafızı» olarak bilinen.
İttihat ve Terakki’nin Mekadonyadan Meş
rutiyeti korumaları için getirdiği Avcı Ta
burlarının «Şeriat îsterük» diye isyan et
meleri, üstelik isyanın Kâmil Paşanın yeri
ne getirilen İttihatçı Sadrazam Hüseyin HI1
mi Paşa’nın Hükümetine karşı oluşu 31
Mart’m nasıl bir tertip olduğunu açıklar.
İttihatçı Hüseyin Hilmi Paşa muktedir
iken isvanı bastırmadı ve istifa etti. Hare
ket Ordusu İstanbul’u işgal edince, Hüse
yin Hilmi Paşa tekrar sadrazamlığa getiril
di.
Abdülhamid hatıratında sövle diyor.
«Hüseyin Hilmi Paşa Hükümetinde
ciddi niyet olsa idi, iki saat zarfında ayak
lanma bastırılırdı.» (Abdülhamid Anlatıyor
Shf. 37)
Madem ki H. Hilmi Paşa İttihatçı idi,
ve madem ki iddia edildiği gibi isyancılar
gerçekten meşrutiyete karşı idiler ve gene
madem ki H. Hilmi Paşa muktedirdi, öğle
İse isyanı niçin bastırmadı?.
Çünkü bu isyan, H. Hilmi Paşanın S?
bildiği bir tertipti de ondan.. îsyan arefesinde Avcı Taburları muayyen maksatlar
için tahrik edildi. Kışlaya, askerlerin arası
na üniformalı ajanlar, localarda yetiştiril
miş Yahudi uşakları sokturuldu. Bu hail
ler askeri bildikleri gibi sevk ve idare etti
ler. Mizancı Murat bu meseleyi şöyle açık
lar:
«— 31 Mart askerî Tayamı, zahirde Av
cı Taburlarının çavuşları kumandasında idi.
Başlan olmıyan ast kitlenin intizamı, dik
kati ve merakı çekiyordu. Mizan İdareha
nesinden bölüklerin tavır ve hareketlerine
dikkat ettim. Üçüncü sıranın başmda bo
razan neferi vardı. Onun yanındaki nefer
dirseğile borazanı dürterse boru çalardı.
Bu neferler borazanların yanlarında birer,
ikişer hatta üçer olaralc her geçen bölükle
gidiyorlardı. Bunların nefer kıyafetine^ ör*
mis zabitler olduklarına hükmettim. Bira
derzademi sokağa gönderdim. Bir çevrek
saat sonra geldi. Dediğiniz doğrudur. Sa •
pancalı filân beyin oğlu filân beyi gördüm,
sıradan ayrıldı, kendini gördüğümü İfşa et
mememi rica etti, dedi.» (Mizancı Murat
Tatlı Emeller Acı Hakikatler Shf. 163.)
(DeraıiM gelecek sayıda)
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Milletin müdafaası
devam

Asıl emperyalistleri ürküten, bu protesto
nun iradi hale gelmesidir. Ve gelecektir.
Millet düşmanlan senelerden beri millete
yaptıkları hakaretlerin cevabını verecek,
milletin kuyusunu kazmanın cezasını âdil
mahkemelerin karan ile çekeceklerdir.
Taksim hâdiseleri hiçbir cepne adına
bir stratejik zafer değildir. Sadece milletin
sionizm tarafından planlanan ve komünist
ler tarafından tatbik edilen tahriklere kar
şı milletin bir protestosudur. Bu hâdise de
halk, milleti ve dinini korumada gayretli
olduğunu göstermiştir. (Gerçek Emperya
lizm, Neçmeddin Erişen. M. B Başkanı. Sahife 89 Özdemir basımevi. İstanbul 1969.)
Burada da hâdise, sosyal psikoloji za
viyesinden İncelenmekte ve komünizmin
«Adil mahkemeler karan» ile ezileceği be
lirtilmektedir. Böyle bir görüş, anarşist, dü
zensiz, hislerin öncülüğünde bir mücadele
yi değil demokratik usullerle teşkilâtlanmış
bir milletin disiplinli ve hedefli mücadele
sini hedef alır. Ve Konya, Kayseri ve Tak
sim hâdiselerinde işlenen taşkınlıklara hal
kının düsmemesini temin etmeğe çalışır.
İşte bu düşüncedir ki, suç işlemeğe değil,
demokratik mücadeleye çağınştır Ve bunu
ancak millet mücadelesinin kurtuluşu bu
tarz mücadelede görüldüğü için tercih eder.
Mücadele Birliği, Konya, Taksim, Kay
seri ve benzeri yerlerde çıkan ve çıkacak
olan bütün vakıalar hakkında, milletin mü
dafaası vönünden aynı esası tekrarlar ve
suç islemeğe, anarşik mücadeleve değil;
DEMOKRATİK MÜCADELEYE ÇAĞIRIR.
Mücadele Birliği Millete, tahrikler kar
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ediyor

şısında hangi yolu telkin ediyor? Anarşik yınlndı. Ancak akıl hastalarının yapacağı ba
mücadeleyi mi. suç işlemeyi mi, yoksa ka hareket halk arasına yayıldı. Bu hareket ve
nuni ve demokratik mücadeleyi mi?
teşebbüs millet mücadelesine mal edilmek
Bütün mücadelemiz boyunca bağlı ol istendi..
duğumuz ve telkin ettiğimiz yol nedir? Bu
«Aziz milet, milletin şerefli evlâtları,
nu neşriyatımızdan takip edelim; 1968 se Kardeşler. Bizim mücadelemizin hedefi,
nesinde doğan Çekoslovakya hâdiselerinde Türkiye’deki sion emperyalizmine maşa
komünizmi ezme savaşma devlet çağırıiı- lık eden, devletimizi kemiren, din ve ah
yordu.
lâkımızı çürüten, beynelmilel komüniz
«M.B. Çekoslovakya hâdiseleri ile ilgi- min, hristiyanlığın ve masonluğun beyni
ü ikazıdır. Mücadele Birliği İstanbul San sionizmdir. Ve bu şer millet aleyhtarı güç
cağı. Alpkanlar Matbaası.»
le mücadeledir. Mücadelemizi bu hedeften
«Biz, Çek hâdiselerinin memleketimiz saptırmak isteyen hainler, bozguncular ve
de oynanan komplonun sonunu gösterdiği millet düşmanlarının maşalarıdır Ve mille
ni bilerek bütün devlet adamlarım, devlet tin buhrandan kurtuluş mücadelesi ancak
kuvvetlerini komünizmi ezme savaşma yem milletin tümünün demokratik vollarla uyaden çağırırız. Bu çağırıya verilen cevap rılmasiyle teşkilâtlanmasıyla mümkündür.
tarih önünde ve millet vicdanı muvacehe
Favorili gençlere tehdit mektubu gön
sinde vatanseverlitin, haysiyetin tek ölçüsü dermek, mini etekli hanımlara asitli su sık
olacaktır Komünizm karşısında kısır parti mak ancak birkaç meczubun işi olabilir. Bu
çekişmelerini bir tarafa bırakıp tek cephe gülünç hareketler sion emperyalizminin ma
kurmağa davet ederiz.»
şalarma ve gayri millî basına millet müca
Geçen sene Mayıs, Haziran aylarında delesine hakaretler, suikastlar, tasarlanan
doğan komünist hareketler karşısında, bu baskılar için uydurdukları pis vasatları ver
hâdiselerin taşıdığı tehlikeleri izah gayesi mek olur. Sunu bir kere daha hatırlatalım
ile neşredilen broşürümüzde de devlet va ki, millet mücadelesinin şerefli tarihi ve
zifeye çağrılıyordu.
stratejisinde sadece millet evlâtlarının mil
«Türkiye’de Komünist Stratejisi ve letimizin buhranı, buhranımızın baş sorum
üniversite hâdiseleri. Mücadele Birliği ts lusu sion emperyalizminin oyunları ve kur
tanbul Sancağı Başkam Yılmaz Karaoğlu. tuluş metodu hakkında uyarmak, aydınlat
İstanbul. 1968 Özdemir Basımevi Shf. 32». mak ve demokratik mücadeleye sevketmeK
« — Meydana gelen kitle hareketleri prensibi görülür.»
ni istismar ederek bir ihtilâl teşebbüsünde
Millet Mücadelesini; anarşiye, kör döbulunanlara bu imkânı vermemek için mah ğüşe ve suçlu olmaya düşmekten göz bebe
keme kararı ile komünist partisi azası oldu ğimizi koruduğumuz gibi koruma gayreti
ğu sabit olan müseccel komünistlerin der tezahür eden bu bildirinin sahipleri nasıl
nek kurma, yayın yapma haklarımn süratle olur da adi cürümleri metih sena eder?
alınmasını, mesul hükümetten millet namı
Kayseri hadiselerinden 3-4 ay evvel ya
na İsrarla talep ederiz.» Ve müteakip tarih zılan ve sonra da sık sık dikkatleri çektiği
lerde de hep aynı kanunî talepler demokra miz mesele, millet mücadelesini suç hudu
tik mücadeleye çağrılar yer alır.
duna iten her davranışı takbih etmektir.
«30-Ekim-1968 Bugün gazetesi.»
Açıkça suç işleme eğilimlerini bizden baş
«Ve bizim vazifemiz: Maskeli ajanların ka hangi sağ teşkilât suçlamıştır? Ve bu sa
maskesini indirmek, kızıl köstebekleri ve dece millet mücadelesinin soysuzlaşmama
yarasaları, çirkin plânları ile gün ışığına çı sı ve hedefinden sapmaması için İsrarla be
karıp teşhir etmektir.. Bu vesile ile hükü lirtilmiştir. Bu görüş, vani millet mücade
met erkânına, silâhlı kuvvetlerimizin mes’ul lesinde suç ve suç işlemek ve her türlü gay
şahıslarına, aydınlarımıza ve öğrenci kar ri kanunî davranış takbih edilmiştir. Bu
deşlerimize ve milliyetçi bütün teşkilâtla- takbih geçici bir kanaat olmayıp; sınıf mü
nmıza, komünist komplolan ile yakından cadelesi karşısına koyduğumuz «MÎLLET
ilgilenmelerini ve titiz bir dikkatle takip et MÜCADELESİ» teorisinin temeli ve vazge
melerini yeniden hatırlatınz. Mesul hükü çilmez esasıdır. Biz bu esasa bağlıyız ve
metten istediğimiz şudur: Macaristan ve hiçbir davranış bizi suçu teşvik hududuna
Çinin komünistleştirilmesi hâdiselerini ib itemez. Bildirimizde suçu övme mahiyeti
retle takip ediniz. Alacağınız dersler var bulmağa çalışanlar, yukarıdaki suçu takbih
dır. Bize gelince kültür emperyalizmine, yoz hareketimiz karşısında biraz olsun utan
laşmasma ve bozgunculuğuna karşı savaşı malı değil mi?
mızı sonuna kadar sürdüreceğiz.
«M.B. İstanbul Sancağı». «Antep Sal
Anayasanın ve kanunlann bize verdiği dırısına Mücadele Birliğinin Cevabı» 15/8/
hakkı kullanmağa ve bu yoldan ayrılmama 1969 Bizim Anadolu Gazetesi.
ğa kararlıyız.» «Mücadele Birliği İstanbul
«Bu arada mücadele metodumuzu tek
Sancağı Basın Bildirisi.»
Mücadele Birliğinin sarih metodu: rarlamakta fayda vardır. Mücadelemizin te
Bütün milletin demokratik yollarla teşkilât melini, millet düşmanlarının hiyanetlerini
lanması ve mücadelesinden ibarettir. Bunu açıklamak ve milleti demokratik usullerle
neşriyatımızla görelim. «Millet mücadele teşkilâtlamak teşkil eder. Kuvvet kullanma
sine yöneltilen sabotaj ve hazırlanan terör» ğa ancak, düşman tecavüzü karşısında mebaşlıklı 1969 senesi Nisan ayında Adanada sağ vardır. Milletin düşmanlannı ancak
neşredilen ikazımızdan: — Bu ikaz, Tüık adil mahkemeler eliyle ve kanunî bir kuv
Ocağı, Genç Ülkücüler Teşkilâtı. Kültür ve vetle yok etmek temel mücadele prensibi
Hareket Birliği vs. dernekleri ile birlikte dir. Antep hadiselerinde vaziyetimiz müte
cavizin tecavüzünü kırmaktan ibarettr. Te
neşredilmiştir. —
«Gazetelerde — Türk Gücü — adlı giz mel vazifemiz düşmanların plânlarını ve
li bir teşekkülün fovorili gençlere, mini e- iğrenç yüzlerini açıklamaktır.»
tekli kızlara tehdit mektubu gönderdiği ya(Devamı 14. sayfada)
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MÜCADELE BİRLİĞİ BURSÂ’DA DA
KONFERANS VERECEK
MÜCADELE BİRLÎĞÎ SON GÜNLERDE KONFERANS VERMEK
İÇÎN BÜTÜN VİLÂYETLERİMİZDEN DAVETİYELER ALMAKTADIR
GEÇTİĞİMİZ 9-5-1970 CUMARTESİ GÜNÜ ADANADA NECMEDDfîC
ERİŞENİN VERDİĞİ KONFERANS ÇOK BAŞARILI GEÇMİŞTİR. B l^
KONFERANSTAN GELECEK SAYIMIZDA BAHSEDECEĞİZ

Sursak milliyetçi ve vatanseverlerin daveti üzerin
yapılacak konferans 16-5-1970 Cumartesi günü ola
«aktır. Konferans hazırlıkları başlamış olup, civar
zalardan ve vilâyetlerden gruplar halinde konferan
için Dinleyicilerin geleceği haber verilmiştir.

Türkiye’yi kimler soyuyor
{Baştarafı 9. Sayfada}

uominin darbelemnesi düşman kuvvetlerin ekono»
mi politikalarının icabıdır.
Asırlarca saçı bitmedik yetimlerin hakkıyla
içimizde beslenen, büyük sermaye sahibi olan bu
Yahudi kompradorlar iç ve dış ticaretimizden vur
guniar ve soygunlarla milyonları kazanırlarken,
birde en hainane darbeler ve sabotajlarla milli
ekonomiyi tamamen yıkmaya çalışmaktadırlar.
Aşağıdaki haberleri sık sık gazetelerden oka
ruz:
«Ruben Asa ismindeki bir Yahudi 150.000 Li
ralık dövizle İsrail’e kaçmıştır» Gazeteler
«Zigna ve Gomel adındaki iki Yahudi şirketi
520 ton zeytinyağına parafin karıştırarak İtalyaya ihracatta bulunmuşlardır.
Dünya piyasasında Türk zeytin yağlarına boy
kot edildi. Yılda 70 milyon lira olan ihracatımız,
1988 de 70 bin liraya düşmüştür.» 12-10-1968 Ga
zeteler.
«Değeri 100 milyonu aşan 42 vagon porselen
ile 80 sandık formikayı karaborsa satmak üzere
yurda sokan 6 musevi delil kifayetsizliği sebebi?
le beraat ettiler.» 25-5-1968 Gazeteler
«Türkiyenin bir yıllık aseükasit ihtiyacını ka
çak olarak yurda sokan kaçakçı Yahudi milyoner
ler îsraile kaçtılar.» 23-6-1969 Gazeteler.

Zaruri bir durum
Baştarafı 3. Sayfada -

aynı şekilde cevap vermemişlerdir?. Milliyetçiler
eğer komünistlerin silâhlı tecavüzüne mukabece
etmiyorlarsa, sebebi Türkiyeyi kanlı bir kardeş
kavgasına sürükleyecek çatışmaların iğrenç or
taklığına dahil olmak, istemediklerindendir. Siya
sî iktidarın, kendini yok edecek bir gelişme kar
şısında uyanabiieceğine olan ümitlerindendir. Ve
silâhlı teröre aynı yolla cevap vermeyişleri kendi
hayatlarını feda edecek, derecede vatan, millet
ve miletin imanına şuurlu bağlıhklanndandır.
Ancak milletin ümidi olan milliyetçi gençlerin, Üniversiteye devam gibi en basit demokratik
ve tabii haklarının hunharca çiğnenmesi karşısın
da, ne kadar sabır gösterilebilir? Herhalde siyasî
iktidar bu mes’uliyetsiz davranışında devam eder
se, sabır küpü çatlayacaktır.
Ümid etmek isteriz ki, siyasî iktidar tarihî
mesuliyetini hatırlayarak, sadece millete daya mr, ve bir kardeş kavgasının tohumlarını atan
Üniversitelerdeki Komünist silâhlanmasını dur
durur!
Milletin sevgisini ancak bu suretle, yeniden
toplayabilirsiniz,

R X . D . O H T A Ö Ö f îU
{Baştarafı 7. Sayfada )

yük bir kısmı Türkivenin lâyikliğinden şikâyetçi
«Soydular ve İsraile kaçtılar. 60 Yahudi tüc dir. Hükümet de dahil «Canım siz iyi hoşsunuz
car 100 milyon lira ile kayboldu. Musevi tüccar ama şu din ile devlet işini ayırmanın anlam? ne
dir?» diyerek zihinlerinde Türkiyeye karşı duy
lar, piyasayı ve bankaları dolandırdıktan sonra
vergi borçlarını da ödemiyerek yurt dışına kaç - dukları tek kuşkuyu dışarı çıkarıvermektedirler...
Pakistan bütün ilişkilerini dine dayandırma yolu»
mışlardır.
na gitmektedir ve Türkiyeyi de bu yola sürükle
Yurt dışma kaaçnlar arasında 20 milyon lira
mek için çalışmaktadır. Türk Dışişleri Bakanlığı
kıymetinde elektrik malzemesini Türkiyeye kaçak
nın Pakistanis GERÇEKÇİ OLMAYAN BİR ZE olarak sokan ve gümrük müfettişleri tarafından
MİNE OTURTULMUŞ OLMAYAN BU DOSTLU
yakalanan Manuel Andiç adliyeye sevk edileceği
ĞA BİRAZ DAHA ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GE
sırada gözönünden uzaklaşmış ve daha sonra yurt
REKİYOR VE TEHLİKE BÜYÜMEDEN HARE*
dışma kaçtığı tesbit edilmiştir. 6-5-1869 Gazeteler.
KETE GEÇİLMESİ İÇİN ÇANLAR ÇALIYOR..*
«İzmir’de hileli iflaslarım ilân eden Müsavi
(Milliyet 30 Nisan 1970).
tüccarları İsraile kaçıran bir şebeke aranıyor»
Bu şekilde mevhum bir tehlikeden bahsettik
6-5-1970 Gazeteler.
ten ve Türkiyeyi sanki îslâma sırt çevirmiş bir
ülke gibi gösterdikten sonra, toplantıdan bir gün
«Pamuğun içine su sıkarak, üzümün içine ke
önce, aşağıdaki ifadelerle yapılması gereken
çi pisliği karıştırarak, incirin içine demir tozu
şeyi diplomasi heyetimize takdim etmektedir. Va
koyarak ihraç eden Yahudi ihracatçılar ve daha
niceleri gazete sütunlarında saman zaman görü rılan neticelerin, iyi niyet gösterileri dışında hu
lür. Bu su yüzüne çıkan veya duyulmayan binler ifadelerle uuyştıp uyuşmadığına dikkat etmelidir.
«Heyetlerden sızan haberlere göre, özellikıe
ce iğrenç skandalla Türk mallarının dünya piyasa
smdaki itibarı kınlıyor ve dış ticaretimiz yıkılı Pakistan RCD’nin genişletilmesini ve teşkilâta si'
yasî yön verilmesi üzerinde durmaktadır. İleride
yor.
İşte dışardan ve içerden darbelerle millî eko Müslüman ülkeleri de araşma alacak bir güç ha
nomimiz üzerinde oynanan oyunlar ve daha nice linde genişletilebileceği düşünülen bu kurulun ilk
çekirdeğinin İzmir'de gerçekleştirilmesi istenmek
leri. İşte servetimizi soyanlar ve ekonomimize en
tedir.
adi darbeler vuranlar...
Yahya Han RCD. teşkilâtının Orta Doğu ve
dünya barışı üzerinde siyasî bir varlık olarak gö
rünmesini istemektedir.
Ancak Türk Dış İşleri Bakanlığına yakın
çevreler Pakistanm _ bu tip bir gelişme isteğimi
manlan arasında yapuan mücadele, Hakka olumlu karşılamıyacaklannı hisettirmişlerdir.
RCD. ye siyasî bir vön verilmesine tama
dayandığı için millet tarafından kazanıla Türkiye
men karşıdır Özellikle Pakistanm «İslâm unsuru
caktır.
nu kullanma isteği ileride RCD. yi din üzerise
2—Millete zafer, şeref getirecek ve buh kurulmuş bir teşkilât haline getirebileceği düşü
randan kurtaracak mücadele ancak milleti, nüldüğünden. fikir olumsuz tepkiler yaratacak
millet düşmanlanm ve bunlann plânlannı tır.» (Milliyet 6 Mayıs 1970).
bilen, mület ideolojisini şuurla kavrayan
Siyasî tarih göstermektedir ki, beynelmikl
bir kadronun rehberliğinde yapılacaktır. yahudiîiğin gizli diplomasisinin hulul ettiği her
Rehbersiz, günlük his ve heyecanlara daya ittifak, sadece yahudiye kâr temin etmeye varar.
nan sadece tecavüzlere cevap vermekle ik Beynelmilel yahudiîiğin menfaatlerinin kaybol *
tifa eden bir mücadele anlayışı yalnız mağ ma tehlikesini taşıyan her teşebbüs ise. tehlike!!
ve geridir.
lûbiyeti hazırlar.
RCD. toplantısı sebebiyle ortaya atılan r ’
3—
Mücadele bir grubun, bir zümre
görüşleri, böyle d^^rlprsdirmek gereklidir.

Milletin Müdafaası
(Baştarafı 13. sayfada)

Aynı metoda sarih surette bağlanmak,
ve kanunî demokratik mücadele haricinde
ki mücadele anlayışlarım mahkum edenler
atsizlik cürmünü işleyebilir? Bunun belge
mi, milleti suça teşvik eder, kanunlara ita*
sini verelim İsparta sergisi esnasında neş
redilen bildiriden:
«Millet Düşmanlan ile Mücadelede Bi
linmesi Gereken En Hayatî Temel Mesele»
Mücadele Birliği Genel Merkezi. Konya.
«MİLLET DÜŞMANLARININ TECAVÜZ
LERİ KARSISINDA MİLLET VE MİLLE
TE BAĞLI TEŞKİLATLARA DÜSEN TE
MEL VAZİFE NEDİR?»
Vazifelerimiz milletle, millet düşman
ları arasında devam eden mücadelenin ilmi
bir şekilde incelenmesinden çıkarılmalıdır
Mücadelemizin gerektirdiği vazifeleri
miz şunlardır:
1—
Millet düşmanlarının ideolojik
cavüzleri karşısında milletin yaşayabilmesi
nin tek şartı bütün millet evlatlarının ve
millete bağlı teşkilâtların vazifesi asırlar
dır yaşavan millet ideolojisi etrafında de
mirden bir cephe kurmaktır. Millet ideolo
jisi. milletin iman, kültür ahlâk ve töre
sinde fışkıran ve bu temellerin ilmî bir
tarzda incelenmesinden doğan ideoloji ola
caktır. İste bu milli ideoloji Hakka daya
nacak. esvamn ve insan vamsımn kanunla*
nna uygun olacaktır. Milletle, millet düş
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nin mücadeleleriyle değil; bütün bir mille
tin mücadeleye iştirak etmesile kazanıîabilir.

Bunun temel şartı millet mücadelesi
ne rehberlik yapacak millet evtâtlannın
kadrolaşması ve milletin bu kadro etrafın
da demokratik yollarla teşkilâtlanmasıdır.
teBu mücadele yollan haricinde mücadele
usulleri hayalî olun mağlubiyet sebebidir.
Ey miilet evlâdı,
Mülete zafer vadeden millet mücade
lesi şu vasıflan taşır:
1 — Anti - sionist
2 — Anti komünist
3 — Anti kapitalist
4 — Millî değerlere bağlı
5 — Islâma saygılı olmaktır.
(Devama çeîeceS eayıia*

KAMBOÇYA
(Baştarafı 10. Sayfada)

en mükemmel soygun imkânı bu rejimde do&?r.
Önümüzdeki günlerde Nikson’un verdiği bu
karara yahudiîiğin direktifiyle protestolar çoğ£
lacak ve Nikson bu karan verdiğine oişman edi
lecektir Amerikan yahudiliüinin tasvibi ile baş
kan olan Nikson böyle bir harekete çirişti gi
kendisine çizilen rotadan çıktığı için cezalandırı
labilir Çünkü yahudiler Kübada aynı hareketi
tekrarlayan Jon Kennedy’vi cezalandırmayı ih
mal etmemişlerdir.
Hülâsa Vietnam’da ve Kamboç’ta devam
eden harp gerçekte zavallı bir milletin topraklan üzerinde eerevan eden ve Amerikan mfltetfnîn istismar edildiği ve fakat sadece beynelmi
lel yahudiîiğin kazandığı emperyalist bir harptır.

MÜCADELE 12 MAYI**9?fr

Önüne gelenin programı ve faaliyetten
tenkid ettiği bir teşkilâtda, otokritik yapılı
yor denemez. Burada hevâ ve hevesât ha
kimdir. Herkes kendi bildiğine konuşuyor
demekdir. Tenkidlerin bir disipline tabî ol
ması zaruridir.
Bu zarurete işaret ettikten sonra, otok
ritiğin hedefi üzerinde durmak lâzımdır.
Otokritik hareketlerden mağlubiyetlerden,
faaliyet programlarının tatbik imkan ve
kaabiliyetlerinden bahseder ve programın
amelî kıymeti üzerinde durur. Yani yapıl
mış bulunan faaliyet hedefine doğru git
miş mi? Gitmişse, neden gitmiş; gitmemiş
se, hangi sebepler dolayısiyle gitmemişdir? Her faaliyetten bir kanuniyet her
mağlubiyetlerden bir muzafferiyet kaidesi
çıkarabilmek için yapılan faaliyet, otokrıtikdir. İnkılâbların kendi faaliyet ve tec
rübelerinden istikbâle muzaf dersler çıkarabilmelerine otokritik denir. Hedef bu ol
duğu takdirde otokritik gerçek manasını
kazanmış olur.
Otokritiğin usulü üzerinde tekrar dur
makta faide vardır. «Otokritik bir disip
line dayanır. Otokritik yapılmış bulunan
faaliyetlerin tenkidi ve bunlardan dersler
çıkartabilmesine matufdur.» dedik. Eğer
otokritik herkesin kendi bildiğine göre
faaliyetlerin tenkidi manasına gelirse bu,
teşkilatda anarşiyi doğurur. Ama otokritik
bir disiplin içerisinde yapılırsa ve hedefi,
yapılan faaliyetlerden amelî dersler çıkar
mak maksadına matuf bulunursa otokri
tik. faidelidir.
Gizlilik ve teşkilatlanma bahislerinde
daha evvel zikredilmiş Olan Stalin’in ifâ
desi, hareketlerin muayyen safhalara ayrı
larak bunlardan dersler çıkarılmağa gayret
edilmesi Stalin tarafından yapılan otokri
tiğin bir örneğidir.
Hz. Muhammed (S.A.S.) ve ashabın bü
yükleri zamanında yapılmış bulunan faali
yetlerin murakabesi meşveret meclisinde
oluyordu. Dolayısiyle Halife’nin yardımcı
sı olan meşveret meclisi Halife’nin riyase
tinde kritik ediyor; Bunlardan çıkarılan
neticelerin ışığında yeni karar ve kaidele
rin alınmasına imkân hazırlanıyordu.
TEŞKİLATLA NMADA
DİŞİLİN MESELESİ
Düiplin emir ve yasaklara, verilen ka
rarlara mutlak surette uymak demekdir. Di
siplin, daha salâhiyetti ve üstün otoriteye,
bağlanışı ifade eder. Bu bağlanış münase
betleri birden daha fazla olduğu takdirde
bir disiplin zinciri- meydana gelmiş olur.
Disiplinin teessüs ettiği bir teşkilât
için de hürriyet mefhumu temamiyle sınır
lı bir mana ifade eder. Ferdin hürriyeti
bağlanmış bulunduğu otoritenin çizmiş ol
duğu faaliyet sahası demekdir. tnkılâbcı ha
reketlerde, inkılâbcılarm serbesti sahasını
onların ideolojileri tayin eder. Onların bü
tün hayatında, bütün münasebetlerinde hâ
kim olacak ölçü sadece ideolojileridir. İde
olojinin haricinde bir hayat tasavvur et
mek, ideolojiye inanan insanlar için, iha
netle müsavidir. Dolayısiyle inkılâbcılar, bfl
tün münasebetlerinde, inkılâbın ideolojisi
ne bağlı olmak mecburiyetindedirler, tnkılâbcı] arın, inkılâp ideolojileri haricinde, İra
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İnkılâba Hareketinde görürüz:
İslâm Halifelerinin büyüklerinden Hz.
Ömer
Halife olarak seçildikten sonra ilk
susî-hayatları olamaz. Onların ahlâk, düşün hutbesinde
mü’minler ben eğer İslâm
ce ve hisleri sadece inkılâp ideolojisine gö İnkılâbının «Ey
ideolojisinden
taviz verir, geri
re tanzim edilmişdir. Bunun haricinde bir çekilirsem bana ne yapacaksımz?
Beni ne
serbestîden bahsetmek, sadece nefsî sâiklc- ile düzelteceksiniz? diye sorduğunda,
o za
re uygun olarak hareket etmek ve teşkilâ manın ashabı bir ağızdan: «Seni kılıcımızla
tın otoritesini, disiplinim bozmak manasına doğrulturuz.» demek suretiyle teşkilât ara
gelir
yaşayacak ruhun inkılâp ideolojisi Ol
Teşkilât —daha evvelce tarif edildiği sında
duğunu
göstermişlerdir.
üzere siyasî, itikadî. kültürel ve askerî bir
Azalar
inkılâp ideolojisi tek
birlik olduğundan bu birliğin bozulması ölrii olarak arasında
yasavacakdır.
Fakat merkezî
manasını ifade edecek her türlü enfüsî dü otoritenin ideolojiye mugayir
olmayan ha
şünüş, telâkki, hareket bir isvan ve anarşi reketlerine yani inkılâp ideolojisine
nin başlangıcıdır. Dolayısiyle, inkıiâbcı ha olmayan emirlerine —bilhassa sivasî,aykm
İkti
reketler, ideolojinin dışında şahsî hareket sadî ve askerî kararlanna— kam herhangi
lere tahammül edemezler.
bir direnme bahis konusu değildir. Fakat
Ancak her inkılâba hareketde azalan ■fikrini
beyan gerekir.
nm. kendilerine verilen emirlerin inkılâbın
İran
seferine iştirak etmiş ashabın gü
ideolojisine uygun olmalarını temin etmek zideleri kendilerine
kumandan tavin edil
vazife ve hakları vardır Aksi halde merkezî
miş
olan
genç
sahabeye
fikirlerini bildirnae
otorite tarafından verilen emerler acıkc-a
ideolojiye muhalif bulunduğu takdirde dahi roevkjindedirier:
orduları nehrin öteki kıvısındaazalann buna riayetini mecburî telâkki et dır. İran
Ashab; «Biz nehri yüzerek geçersek
mek. fertlerin sahsî hükümranlığına ve ik yorgun ve bîtab bir şekilde İran orduları
tidarına bütün teşkilât azalarını tabî bir nın
karsısına çıkmış olacağız ve yorgun
köle haline getirmek demekdir Bu, inkı olacağımız
de İranlıIar bizi telef ede
lâba hareketlerin teşkilât bünyesiyle ka ceklerdir.» için
dediler. Kumandanın takti&ini
bili tft’üf değildir.
İnkılâba hareketlerin teşkilâtlarını de$i«tirmesini istediler. Bu onlar için bir
yaşatan; azalan arasında- daima canlı kal hafedır. Fakat kumandan eski karannda
ması lâzım gelen inkılâba ruhdur Bu inkı İsrar ettiğini hildirdi ve ashab itirazls>nnın
lâba ruhun varlığının teminatı ise. teşkilât vuku bulduğunu tevsik eden bir vesika al
azalan arasında sadece inkılâp ideoloji ve mak suretiyle karara ittibâ ettiler. «Bu ka
rar bizim kararımız gibiymişçesine tatbik
heyecanının yaşamasıdır.
edeceğiz.»
dediler.
İnkılâba hareketlerin azalan, merkezî
Demek oluyor ki; İnkılâba hareketler
otoritenin verdiği kaiarlann, kontrol ve mu
rakâbenin süzgecinden geçmiş, ideolojiye de merkezî otorite tarafından verilmiş olan
en yakın ve zaferi temin etmeğe matuf ka siyasî, İktisadî ve askerî kararlara karşı
rarlar olduklarına inanırlar. Bu inancın fertlerin sadece bu mevzuda fikirlerinin ne
sarsılması, teşkilâtın kanseridir. Onlar, li olduğunu bildirme haklan vardır Değilse
derlerinin kendilerine verdiği emrin, umu herhangi bir direnme haklan yokdur. Veri
miyetle ideolojiye en mutabık ve hakikate len karar isterse fikirlerine uygun olmamtç
en uvğun karar olduğunda müttefiktirler. bulunsun, o karan kendi kararlanymışcasıFakat bu; merkezî otoritenin kararlarının na tatbik ederler.
Disiplin meselesinin bütün inkılâba
ideolojiye uygun olup olmadığının azalar1
teşkilâtlarda
aynı tarzda anlaşıldığını gös
tarafından kontrol edilmemesini İcab ettir
mez. Tabiî bu kontrol, disiplinli bir kont teren misaller vardır:
Komünist hareketi başlatan Marx mub
roldür.
telif
insanlarla, komünizmin gayeleri ko
Teşkilâtlar tarafından verilen emirler
azalar tarafından ulu-orta tenkid edilmeğe nusunda, aynı fikirde idi. Fakat sonradan
başlanırsa, disiplinsizlik doğuyor demekdir. metod ve hususen teşkilâtlanma konusun
İdeolojiye açık surette muğayir bulunan da bazılanyla ihtilafa düştü. Bu ihtilaf,
kararlar ve hareketler karşısında fertlerin fertlerin aynı ideolojiye müntesib ve men
bir itiraz hakkı vardır. Yoksa siyasî, askerî, sub bulunmalarına rağmen, sadece teşkilât
ekonomik mahiyette bulunan kararlar kar mevzuundadır. Yani politik kararlar konu
şısında inkılâbcılarm itiraz hakkı olmamak sundadır. Fertlerin ideolojileri ve düşünüş
lâzım gelir. Onlar sadece ideolojinin üstün leri aynı olmuş, fakat teşkilâtlanma ve si
lüğünü temin etmek durumundadırlar. Yok yasî kararlar mevzuunda ayn düşüncelere
sa siyasî, askerî ve ekonomik kararlar has sahib olduklarından Marx’m idare ettiği ha
tanda herhangi bir direnme şelahiyetleri reketin dışına atılmışlardır.
Fertler aynı akideye inanmış olabilir
bulunmaz. Fakat usulüne uyarak fikir be
ler.
Fakat
aynı akideye inanmış olmalan
yan ederler, fikirleri gerekirse alınır.
aynı
şekilde
hareket etmelerine, aynı siya
Hz. Muhammed (S.A.S.) in, Bedir har
binden evvel orduyu yerleştirmede ashabın sî, ekonomik ve askerî tedbirleri düşün
fikrine müracaatı, Uhud’dan evvel ashabia melerine ve tatbik etmelerine sebep olmu
istişaresi ve Hendek savaşında Selman yorsa burada bir teşkilât bütünlüğü yok
(R.A.) m fikrini kabulü buna bir örnektir. dur.
İslâm tnkılâbcı Hareketinin gösterdi
Böyle bir direnme selâhiyetinin mev
cut olduğu teşkilâtlar ise kısa zamanda ği; Liderin askerî, siyasî ve İktisadî karar
larına, fikir beyan etmek suretiyle, ittibâ
anarsive müncer olarak yıkılır giderler.
Teşkilât arasında sadese ideolojinin edilmesi gerektiğinden ibaretdir.
(Devamı gelecek sayıda)
üstünlüğünü teıtiiri etme prensibini İslâm
H S
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# Türkiye’deki solcu çalış
malar masonların desteklediği
nisbette kuvvet kazanır. KomU
nistîer propagandayı, ellerinde
ki bütün imkânlan seferber e*
derek yaparlar. Milletimiz, ta*
lihin uzun asırlan içinde te
şekkül etmi$ ideolojik yapısı
itibariyle komünist propagan
danın hiç bir zaman tesiri al
tında kalmamıştır. 10 yıldır en
açık şekilde yapılan tahrikle»
rin neticesi bir hiçtir Sırf bun
dan dolayıdır ki, Türkiye’deki
komünistler propagandaların
da, bir takım sloganların ardı»
na gizlenmeye çalıştılar.
Bu arada solcu neşriyat bir
hayli vazife gördü. Komünist
lerin arasındaki ihtilâf dergi
sayfalarına
aksetti. Emek
Türk Solu, Ant, Dçvrim, Ay*
dınlık v.s. gibi sosyalist organ*
lar beşinci kol faaliyetini y it
lardır sürdürdüler. Gelin
tü n ki bu gayri milli bir sistetin propagandasını yanan bu
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zaman yeni çarların nasıl
bir emr-ü fermanda buluna
cakları kestirilemez,

# Geçtiğimiz 22 Nisan günü beynelmilel komünizmin önde
gelen simalarından Lenin’in 100. doğum yıldönümü idi. Bu*
günde Lenin hakında onu göklere çıkaran yazılar yazıldı,
Vladimir İliç İlyanov adı Lenin’in kim olduğunu ortaya serer. Bu isim bir Yahudi ismidir.
Bugün daha iyi anlaşılmaya başlamıştır ki, komünizm
gerek şefleri itibariyle, gerekse ideolojisi itibariyle Siyonizm
le doğrudan doğruya alâkalıdır. Komünistler bunu deve ku
şu gibi görmezlikten gelseler de, bunu artık gizleme imkânı
kalmamıştır.
Bu söylediklerimizi komünist şeflerin ağızlarından ve Ya
lıudi kaynaklanndan isbatlamak mümkündür. Aşağıda dünya
yahudiliğinin haftalık yayın organı bir mecmuadan alınmış
vesika değerine sahip cümleler alıyoruz:
(Yahudi aleyhtarlığı) hücumlara karşı, daha hareketli bir
kampanya açılmasını istedi.
Her yerde demokratik ve proleter ya hareketlerinde bulunan Yahudilerin oranı, Yahudilerin bütün olarak halk için
deki oranlarından daima yüksektir.
1917 Ekim ihtilâlinin patlamasından sonra UkraynalI mil
liyetçiler ve Beyaz Ordu Yahudileri doğramaya başladı. Bu*
nun üzerine Lenin, bütün Kızıl Ordu cephelerinde. Kızı! Or
du birliklerine hitaben gramofona bir konuşma yaptı. Ve bu
cinayetler hususunda Ruslar’a şunlan söyledi:
«Yahudiler işçilerin düşmanı değildir. İşçilerin düşmanı
kapitalistlerdir. Yahudiler arasında İşçiler ve sıkıntılı insan
lar vardır. Ve bunlar çoğunluktur. Onlar (Yahudiler) bizim
kardeşlerimizdir.»
JEWISH CHRONİC1.E
17 Nisan 1979
- M
, . , .
Lenin’in sözlü açıklanmaya muhtaç değildir.
Fakat önemli olan dünya yahudiliğinin Lenin hakkında
ki sitayişkâr sözleridir. Aradan yıllar geçmesine rağmen L§
nin, onlar için hâlâ kıymeti eksilmeyen bir elemandır
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KAMBER ÖZGÜN Ü
AKIBETİ

dergilerden bazıları satışsızlıktan kapanmak mecburiyetinde
kalmıştır. Önceleri T.I.P. in gö
rüşlerini aksettiren Ant Der
gisi haftalık neşriyatını bici*
rirken kendi cepheleri hakkın
da acı acı itiraflarda bulun*
muştur. Ant’ın bizzat kendi itirafma göre Türkiye’de hafta
lık bütün sol neşriyatın sat?§
rakamı on bine varmaz. Sayı
itibariyle 7-8 tane olan bu bes
leme organların beslenme kay*
nağı acaba neresidir. Binbeşyüz, ikibin gibi cüzi bir tirpj*
la bu organların zarar etme*
den yaşaması
imkânsızdır.
Türkiye’deki solcuların kendi
aralarındaki ihtilâfla izah ede
bileceğimiz bu dalgalanma Rus
komünist liderlerinin boğuş*
ması neticeleninceye kadar sü
recektir.

LENİN ve YAHUDILER
İHTİLALDE LENİN’in
YAHUDİLERE YARDIMI

KAVGASINDAN

I
I
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m Türkiye’de, beynelmilel Ya
hudiliğin milis kuvveti komü
nizmin yerleşmesi için çok yön
lü çalışmalara girişilmiştir. İs
tanbul’da komünistler kendile
ri için en elverişli çalışma yer
leri olarak devlet yurtlarını
seçtiler. İstanbul Kredi Yurt
lar Müdürlüğü’nün
başmda
şuurlu solculuğuyla
tanı nan Kamber Özgün bulunuyor
du. Kamber Özgün’ün yurtlarda sol faaliytlerin artmasında
el alından gayretleri olmuş
tur.
Dikkat edilirse solcuların ça
lışmalan devlet yurtlarında
çok fazladır. İl yurtlarına nazaran bariz şekilde farkedilen
bu kesif sol faaliyetler Karaber bey gibi solcu idarecilerin
eseridir.
İşte bu Kamber Bey geçen
hafta Kredi ve Yurtlar Kuru»
mu İstanbul Yurtlar Müdürlü
ğünden alınmış ve Ankara’da
27 Mayıs Kız Yurdu M üdürü
ğünün emrine memur olarak
verilmiştir.
Bütün yurtlarda her türlü
sol faaliyetler göklere çıka
rıldığı halde bunlara hep göz
yumulmuştur. Şişli yurdunda*
ki Mücadelecilerin çalışmaları
ise Kredi Yurtlar Müdürlüğü
Disiplin Kurulu tarafından rö»
netmeliğe aykırı (!) kabul edil
mişti. Ayrıca talebe yurtların
da talebenin ibadeti için mes
cit açılacağı hususunda. Kredi
Yurtlar Kurumu tarafından ka
rar çıktığı halde sayın Kam
ber Bey bunlara hep sırt çe
virmişti. Sonra da Mücadeleci
talebeler birbirinden koparılıp
en ücra vurtlara sürülmek is
tenmişti. Kamber Özgün’ün ve
onun gibi düşünenlerin bu tip
gayretleri unutulmasın ki hep
boşunadır

MÜCADELECİLERİN
DURUŞMASI

•
üniversite hadiseleri bugün
silâhlı sol canilerin gayretkeşli*
giyle meydana gelmektedir. Ama ne var ki Türkiye kanun ve
nizamların ulaşmaya imkân bu
lamadığı dağ başlarına dönmüş
tür. Silâhlı gezmeyi alışkanlık
^
haline getiren komünistler engeniş müsamaha ile karşılan
makta, adliyeye düşenleri ise ev
geç bir ayda dışarı çıkarılmak
m tadır.
Hal böyle iken İşık Mühen
dişlik ve Mimarlık Yüksek Oku
lunun sağcı öğrencileri aradan
8-fr ay geçmesine rağmen uğra
dıkları iftira dolayısiyle hapis
haneden çıkarılmamışlardır. Bu
zamana kadar sorguda bırakılan
dava nihayet mahkemeye inti
kâl ettirilebilmiştir. Kâzım Kork
maz ve Abdülkadir Akpmar’ıe
duruşmaları Mayıs ayının 2S?
üne alınmış olup tahliyeleri kın
retle muhtemeldir
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İtalya ve Türkiye’deki
komünistlere talimat
Komünistler, 4-10 Mayıs arasını «İşsizlik ve paha
iılığı yaratanlara karşı genel direniş haftası» olarak ilâ»
ettiler. Bu hareketin iğrenç maskesi ise kısa zamanda
düştü.
Bilindiği gibi, 19Ö8 yılında Fransa’da başlatılan
komünist hareketler, aynı yılın haziran aylarında Tür
kiye’ye de kaydırıldı. Komünistler haklı talebe istekle
rinî istismar ederek kardeş kavgasını körüklediler. E l
diseyi derinlemesine tahlil edecek olursak, Fransa’daki
hareketlerle Türkiye’deki hareketlerin hem gaye itiba
rîyle, hem de metod itibariyle benzerlik arzettiğini gö
rürüz. Fransa’daki hareketler De Gaul’ü hedef alıyor
du. Çünkü De Gaul Yahudilere sırt çevirmişti. Düşmesi
gerekiyordu.
Fakat, yahudiler Fransa’da aldıkları bu neticeyi
diğer ülkelerde elde edemediler. Türkiye’de de talebe
hareketleri olarak başlatılan komünist faaliyetler he
men fabrikalara sıçratıldı. Ancak komünistler işçileri
mizin nasırlı elleriyle karşılaştılar. Bir çok yerlerde İş
çilerimizden dayak yediler Aynı şey İtalya’da da oldu
Bunun üzerine komünistler yeni taktiklere başvurdular.
Ne varki, bu taktikler de kendilerine Türkiye Gizli Ko
münist Partisi tarafından dikte ettiriliyordu. Bir hafta
önce komünist Bizim Radyo Türkiye, İtalya gibi fasist
ülkeler de işsizliğe ve pahalılığa karşı direnişe geçile
ceğini haber veriyordu. İşte bu direktif gerekince İtal
ya’da geçtiğimiz hafta genel grev ilân edildiğini gör
dük. Komünist grevciler, hükümetin pahalılığa karsı
tedbir almasını istediler İtalyan Komünist Partisi Roma’da bir yürüyüş düzenledi. Grevcilerin ellerinde Ko
münist Çin lideri Mao’nun resimleri ve kızıl bayraklar
vardı.
Aynı gösteriler Türkiye’de de yapılmak istendi. Bu
nun için eski mahkûm komünistlere «İssizlik ve paha
lılıkla savaş derneği» kurduruldu. Bunların içinde İs
tiklâl Mahkemesi tarafından mahkûm edilen Hikmet
Kıvılcımlı, Gizli Komünist Partisinin gençlik teşkilât)
kurucularından ve 7 sene hüküm giymiş bulunan Şevki
Aksit yine 1946 larda komünist gençlik teşkilâtı yöne
tieilerinden olup 5 seneye mahkûm olan Vecdi Özgiiner
gibi mahkûm komünistler bulunmaktadır.
Bu komünistler talebe hareketlerini daha da kızış
tırmak. kardeş kavgasını isçiler arasına da sokmak U
temektedirler. Böyle maske bir teşkilât ile komünist
faaüvetlerini işçiler arasına kaydırmanın cabası için
dedirler. Ama namuslu, milletini seven ve dinine baSiı
olan İsçilerimizi istismar edemeveceklerdir Her gün
bunu teyit eden hâdiseler görmekteviz. Aynı komünist
Ier tarafından çıkartılan «İsçi - Kövlü» gazetesini satan
lar tstinve’de, Kuruçeşme’de Cayelin’de isçilerimizin te
katlarıyla karşılaşmışlardır Bu tokatlar milî! mücado
lenin şuuruyla, onun kültürüyle bilenmeye başlamıştır
Komünistlerin işte, asıl korkusu buradadır.
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